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Drage bralke in bralci,

za vaš navdih smo pripravili revijo Mikaven Lajf. 
Zgrabite ta izvod in si dajte duška! Življenje je 
čudovito doživetje, ki ga želimo popestriti.  
Popeljali vas bomo na pot novih idej in doživetij.

S strokovnjaki za dom in bivanje smo klepetali in se 
posvetovali. Delimo nasvete, izkušnje in strokovna 
mnenja, da vzamete tisto, kar želite in potrebujete. 
Da si ustvarite nove cilje, morda povsem skromne, 
a mikavne.

Skozi to in vse naslednje številke bomo iskali dušo 
doma, ki si ga želimo, in ga vsak zase ustvarjamo. 
Skušali bomo ostati kratki, jedrnati in navdihujoči.
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Dom po vaši meri
Dom je lahko le tisti prostor, ki se ujema z vašim načinom življenja, 

je odraz vaših želja in potreb, v najslabšem primeru zgolj težnja 

po omenjenem. Zakaj? Prostor, v katerem se počutimo dobro, 

je vselej povezan z našimi čustvi. Na to vplivajo razporeditev 

prostorov, barve, svetloba, način razvrščanja predmetov, 

oblikovalski stil in konec koncev tudi naš način življenja. 

Ustvarite si

 Besedilo: Nina R. Koželj 

nasveti
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ajvečje napake pri 
oblikovanju doma na-
stanejo, ko tega upo-
rabimo za razstavni 
eksponat, ki naj bi 
obiskovalcem pokazal 

naš izbran “okus in razkošje”. Od-
ločimo se za nekaj, kar nam je bilo 
v nekih drugih okoliščinah všeč v 
smislu površinske dopadljivosti, in 
potem nadaljujemo z nečem, kar 
smo vnesli med svoje želje, morda iz 
nekega povsem drugega okolja, a je 
v občutno drugačnem stilu in za naš 
bivanjski slog povsem neprimerno. 
Stanovanje počasi postaja kolaž naj-

različnejših površin, ki delujejo ne-
usklajeno, moteče in nefunkcionalno. 
Spotikamo se ob čudovite tabureje in 
se zaletavamo v nenamenske omari-
ce, brez pravega razloga postavljene 
ob stene, kjer smo na silo našli pros-
tor za dopadljiv izdelek.

Današnje smernice se prav zaradi 
tega spogledujejo z minimalizmom. 
Prostor dajemo bivanju, našemu 
načinu življenja. Vse bolj se zaveda-
mo, da mora prostor služiti nam in 
ne obratno. Izbran okus je kot zadnji 
na seznamu seveda zelo pomemben, 
zato je najbolje končne odločitve 

Pozorni moramo biti na:
• Življenjski slog in naše 

potrebe, kot potrebe 
uporabnika stanovanja.

• Prostorsko razporeditev 
celotnega stanovanja ali hiše. 

• Način osvetlitve prostorov 
z naravno in umetno svetlobo.

• Optimizacijo prostorov, 
določanje namembnosti in 
reduciranje nepomembnih 
elementov.

• Morebiten stik notranjega 
prostora z zunanjim 
prostorom. 

• Funkcionalnost in estetsko 
učinkovito opremljanje 
prostora.

• Usklajevanje vseh omenjenih 
elementov.

N

nasveti
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zaupati strokovnjaku, ki bo upošte-
val naše želje, a se pri načrtovanju 
odločal v skladu s svojim znanjem in 
izkušnjami. Znal nam bo svetovati in 
vizualizirati predloge, ki si jih sicer 
slabo predstavljamo. Če za to razkoš-
je nimamo denarja, se držimo vsaj 
osnovnih smernic o funkcionalnosti, 
primerne osvetljenosti in poenote-
nju prostora z rahlimi intervencijami, 
ki ne zadušijo interierja z nasilnimi 
barvami in dodatki. Vedeti namreč 
moramo, da vsak prostor nareku-
je tudi možnosti za osvetljevanje in 
opremljanje in ga na silo ne moremo 
spremeniti. 

Ob vsem tem upoštevajte želje vseh 
družinskih članov po namembnosti 
in funkcionalnosti prostora. V otro-
ški sobi razmišljajte o pomenu svetlo-
be, delovne površine, igralnega kotič-
ka ali udobnega fotelja za najstnike in 

letom primerne postelje za otroka ali 
mladostnika. O jedilnici in dnevnem 
bivalnem prostoru razmišljajte kot 
o prostoru, ki mora ustrezati vsem 
družinskim članom. Ta prostor lahko 
čim bolj združite z drugimi, morda s 
kuhinjo, in po možnosti omogočite, 
da svetloba prihaja vanj iz različnih 
kotov. Tudi kopalnica naj bo čim bolj 
funkcionalna. Vprašajte se, za kaj vse 
jo potrebujete, za tuširanje, umivanje, 
morda tudi za pranje perila in ostale 
potrebe. Poiščite rešitve za vaše želje 
po uporabnosti in jim dajte prednost. 

Ko boste o svojem domu razmišljali 
kot o nečem, kar vam daje možnost 
udobnega življenja, boste kaj kmalu 
našli najboljše rešitve zase. Zado-
voljni boste s svojimi odločitvami 
in jih boste nato zlahka nadgrajevali. 
Prijetnega dela vam še dolgo ne bo 
zmanjkalo. 

Nekaj praktičnih 
nasvetov:
• Svetle barve prostor optično 

povečajo.

• Tople barve vplivajo na 
naše individualno občutenje 
temperature.

• Hladne barve so primerne za 
dobro ogrevane prostore ali 
spalnice.

• Lesena tla so topla. 

• Keramika brez talnega 
ogrevanja je hladna.

• Tla na majhni kvadraturi 
stanovanja morajo biti barvno 
usklajena.

• Usklajenost tal deluje 
elegantno tudi na večjih 
površinah, vendar je tam 
dovoljenih več odstopanj.

• Majhni prostori naj bodo 
čim bolj usklajeni v barvi, 
materialu in opremi, predvsem 
pa slogovno.

• Enoten slog naj bo vodilo pri 
razmisleku o urejanju doma.

• Nikakor v svoj dom na silo 
ne tlačite trenutnih modnih 
trendov, ki se bodo kaj kmalu 
spremenili.

• Držite se pravila: “manj je več”.

nasveti
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Svež zrak pomembno izboljša tudi našo delovno storilnost in preprečuje utrujenost zaradi 
pomanjkanja kisika. Kaj pa če je tudi v zunanjem okolju svež zrak onesnažen s trdnimi mikro 
delci, ki so posledica izgorevanja škodljivih snovi v okolju, kot so na primer izpuhi iz tovarn ali 
gost cestni promet? Kako ravnati prav?

ljub temu, da so mrzli meseci že skoraj za 
nami, vsak uporabnik toplotne energije 
razmišlja o tem, kako energijo prihraniti 
in je ne izgubljati po nepotrebnem, na pri-
mer s pretiranim zračenjem ali uhajanjem 
toplote skozi slabo izolirane stene ali slabo 

zatesnjena okna. 
O tem, kako prihraniti energijo in kljub temu učinkovi-

to prezračevati in dovajati v zaprte prostore kakovosten 
zrak, smo povprašali dva strokovnjaka s področja razvoja 
prezračevalnih naprav. Pogovarjali smo se z dr. Petrom 
Novakom, nekdanjim profesorjem na Fakulteti za stroj-
ništvo v Ljubljani, ki je pri nas znan kot pionir pri upora-
bi sončne energije in z diplomiranim inženirjem Rokom 
Lahom, ki ima bogate izkušnje na področju prezračeval-
nih naprav.

zagotavlja dobro počutje 
in boljše zdravje

Svež zrak 

 Besedilo in vprašanja: Nina R. Koželj in Jasmina Brčina

comment-alt comment-alt

Zavedamo se, da je svež zrak v zaprtih prostorih nujno 

potreben za naše dobro počutje, tako pozimi kot tudi v 

toplejših mesecih. O tem poročajo številne znanstvene in 

medicinske študije, ki med drugim govore tudi o tem, da je 

svež zrak pomemben pri preprečevanju okužb, zagotavljanju 

kisika in preprečevanju zastrupitev z morebitnimi škodljivimi 

plini, katerih vsebnost se poveča ob nesrečah, kot so gorenje, 

izhlapevanje različnih plinov in podobno. 

K

intervju
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Dr. Novak, kako v poplavi medsebojno 
podobnih izdelkov, najti najbolj 
primernega, ki bo res ustrezal definiciji 
zdravega prezračevanja ter doprinesel 
nizkoenergetski hiši?

Najbolj primeren izdelek je vedno povezan z željami in 
predstavami kupca in njegovi strokovni obveščenosti. 
Najbolj primeren izdelek za prezračevanje stavbe mora 
zadostiti osnovni zahtevi: da dovaja v prostor primerno 
količino zunanjega, »svežega«, dobro očiščenega in pri-
merno predgretega zraka. Veliko je na trgu proizvodov, 
ki so med seboj zelo podobni, toda ko preverjamo po-
drobnosti, so med njimi velike razlike. Zato je zelo po-
membno, da je kupec dobro seznanjen z obratovalnimi 
lastnostmi naprave, njenim vplivom na okolje in potreb-
nim vzdrževanjem. Cilj osveščenega proizvajalca mora 
biti, da kupec kupi le eno napravo za njegov celoten ži-
vljenjski krog. Šele njegovi potomci, otroci, si bodo po 
potrebi kupili novega. S tem bomo zmanjšali negativne 
vplive potrošniške družbe na okolje.

Kaj je izziv pri razvoju prezračevalnih 
naprav? Kako ponudniki nasploh rešujejo 
ta izziv in ali je takšen način pravilen?

Pri razvoju lokalnih prezračevalnih naprav je veliko izzi-
vov. Upoštevati je potrebno Direktivo o okoljskem pro-
jektiranju, Direktivo o energijski učinkovitosti, programe 
o krožnem gospodarstvu in seveda s tem povezanih na 
desetine ISO in EN standardov.

Direktiva o okoljskem projektiranju proizvodov zahte-
va uporabo materialov, ki se dajo ponovno uporabiti ali 

predelati. Zahteva dolgo življenjsko dobo in nizke stroške 
vzdrževanja. Energijska učinkovitost je tesno povezana s 
sistemi za vračanje toplote in čiščenjem zraka, ki prihaja v 
prostor. Poleg tega so naprave zelo kompaktne, da jih lah-
ko nemoteče namestimo v prostor. Kako to medsebojno 
vpliva? Za delovanje sodobne dvosmerne prezračevalne 
naprave potrebujemo dva neodvisno delujoča ventilator-
ja. Njihova moč (poraba elektrike) pa je odvisna velikosti 
naprave in s tem hitrosti zraka v njej, od uporov v preno-
sniku toplote za vračanje toplote in kakovosti filtrov. Kako-
vostni filtri imajo zelo velik zračni upor in prestrezajo vsaj 
50 odstotkov delcev manjših od 2,5 mikrometra ter 
97 odstotkov večjih od 2,5 mikrometra, vse do 10 mikro-
metrov in več. Vse te upore morajo premagovati ventila-
torji. Večji kot je upor, bolj šumni so ventilatorji. Pri zelo 
kompaktnih napravah, kjer iščemo optimum med hit-
rostjo v napravi in šumnostjo ventilatorjev je vedno pot-
rebno izbrati srednjo pot. Brez dvoma pa pomeni zmanj-
šanje šumnosti naprave eno najbolj zahtevnih nalog pri 
snovanju in tehnični izvedbi. Treba je povedati da brez-
šumnih naprav ni. Standardi (prEN 13142:2017) predpi-
sujejo največjo dovoljeno šumnost naprave odvisno od 
razreda, v katerega se naprava uvršča od < 30 dB(A) za 1. 
razred do 54 dB(A) za 5. razred naprave. Nizko šumnost 
pri večjih pretokih zraka in dobrih filtrih lahko doseže-
mo le z manjšanjem uporov, to pa pomeni večjo napravo.

Kakšen je po vašem mnenju trend 
prihodnosti razvoja prezračevalnih 
naprav?

Smeri razvoja lokalnih prezračevalnih naprav je težko 
napovedovati, saj prihajajo novi materiali, nove tehno-
logije, robotizacija proizvodnje in neomejene možnosti 

Prof. dr. Peter Novak, univ. dipl. inž. str. 
je doktor znanosti, nekdanji profesor in dekan na Fakul-
teti za strojništvo v Ljubljani, sedaj upokojen, ustanovitelj 
in zaslužni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze 
v Novem mestu, a še vedno aktiven na pedagoškem in 
strokovnem področju. Slovenski javnosti je znan kot so-
ustanovitelj in častni predsednik Slovenskega društva za 
sončno energijo in Slovenskega društva za gretje, hlaje-
nje in klimatizacijo - SITHOK-a. Je prejemnik nagrade za 
življenjsko delo Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Več 
kot dvanajst let je bil član Sveta za varstvo okolja pri DZ 
RS, kot tudi predsednik komisije za klimatizacijo in član 
znanstvenega sveta Mednarodnega inštituta za hlajenje 
IIR, sedaj častni član. Bil je podpredsednik znanstvenega 
sveta pri Evropski agenciji za okolje in podpredsednik 
Zveze evropskih združenj za gretje, prezračevanje in kli-
matizacijo REHVA. Sedaj je njen častni član, kot tudi za-
služni član Ameriškega združenja za ogrevanje, hlajenje 
in klimatizacijo ASHRAE. Podjetju MIK Celje, kot zunanji 
strokovnjak, pomaga pri razvoju prezračevalnih naprav 
MIKrovent. Poleg področja varčevanja z energijo deluje 
tudi na področju razvoja sonaravnega energijskega sis-
tema z obnovljivimi viri energije.

intervju
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informacijske tehnologije. Bodoče lokalne prezračeval-
ne naprave bodo kompaktne, iz 100 odstotkov ponovno 
uporabnih materialov, z dinamičnim dušenjem zvoka, s 
senzorji, ki bodo omogočali celovit pregled nad dogaja-
njem v prezračevanem prostoru (klima v prostoru in zu-
naj, nadzor nad filtracijo zunanjega zraka, nad onesnaže-
vali v prostoru, nad gibanjem v prostoru (video nadzor in 
varnostna opozorila, upravljanje preko oblaka z mobilno 
napravo) in seveda s praktično neomejeno življenjsko 
dobo, usklajeno z življenjsko dobo stavbe.

Mikrovent Home 30 se s svojo kompaktnostjo, uporabo 
kakovostnih materialov z dolgo življenjsko dobo in avto-
matsko regulacijo s senzorji že približuje tej idealni reši- 
tvi. Ostali naši modeli bodo temu hitro sledili.
 

Kakšen vpliv imajo regulative na razvoj 
naprav in trga prezračevalnih naprav? Ali 
so regulative za področje prezračevanja 
napisane preveč ohlapno, oziroma gredo 
res z roko v roki z Okoljsko strategijo EU?

Zgoraj naštete direktive, uredbe, navodila EU in EN in 
ISO standardi, ki se sprejemajo ali pa so že sprejeti, v ve-
liki meri vplivajo na kakovost izdelkov in na njihov na-
daljnji razvoj. Predpisi so zelo zahtevni in gredo na roke 
uporabnikom, saj morajo naprave izpolnjevati številne 
zahteve, ki smo jih že navedli. V Sloveniji je nad 670.000 
sob, ki jih je potrebno prezračevati (SU RS; 2015). Za-
menjava oken z energijsko bolj učinkovitimi do leta 2030 
je skoraj gotovo dejstvo, saj bomo morali do tega leta 
zmanjšati rabo končne energije za 20 odstotkov. Nova 
okna pa so po novih standardih zelo tesna. Zato je vgra-
dnja lokalnih (v izjemnih primerih in pri novih gradnjah 
tudi centralnih) prezračevalnih naprav nujnost. Načela 
krožnega gospodarstva zahtevajo dolgo življenjsko dobo 
in visoko gospodarnost naprav. Trg je zato zelo velik, in 
če grobo računamo, da bo v naslednjih 12 letih potrebno 
vgraditi v vsako drugo sobo lokalno prezračevalno napra-
vo, pomeni to letno skoraj 30.000 lokalnih naprav.

Če k temu dodamo še poslovne prostore, šole, vrtce, kjer 
imamo nad 250.000 pravnih subjektov, ki imajo vsaj en 
poslovni prostor, potem je ta trg še toliko večji.

Prepričani smo, da je proizvodnja lokalnih prezračeval-
nih naprav pomembna za zagotavljanje visoke kakovosti 
življenja prebivalstva, učinkovito rabo energije in pozitiv-
nega vpliva na zdravje in delovno sposobnost nas vseh. 

Rok Lah je znotraj svoje desetletne kariere pri podjetju 
Gorenje bil del vodstvenega tima pri postavljanju in opti-
mizaciji dveh velikoserijskih proizvodenj. Ogromno znanja 
je pridobil tudi pri kooperaciji z japonskim proizvajalcem 
bele tehnike Panasonic, s katerim je sodeloval na stro-
kovno-tehničnem področju. V podjetju MIK Celje je vodja 
oddelka, ki razvija najsodobnejše prezračevalne naprave -  
MIKrovent®. 

Zakaj je prezračevanje zaprtih prostorov 
nujno in za naše zdravje koristno?

Prezračevanje prostorov je nujno predvsem z vidika vnosa 
novega, s kisikom bogatega zraka v prostore. Svež, s kisi-
kom obogaten zrak nam zagotavlja obstoj in energijo. Pre-
zračen prostor je kot napolnjena baterija, ki jo koristimo, 
s tem pa pada delež zraka s kisikom in raste delež zraka z 
izdihanim ogljikovim dioksidom. Zato pade koncentracija, 
storilnost in posledično tudi dobiček. Sam rad povežem 
koncentracijo s študenti, storilnost s proizvodnimi podje-
tji, dobiček ali izguba pa sta posledici. Da je vsega dovolj, je 
potrebno telo vseskozi oskrbovati s kisikom, to pa doseže-
mo s prezračevanjem. Nekoč smo to počeli z odpiranjem 
oken, danes pa smo veliko bolj osveščeni o nevarnostih, ki 
nas obkrožajo. Na primer PM2,5 in PM10 trdi delci, oglji-
kov dioksid, radon in razne organske spojine, vezane na 
kemijski element ogljik. Predvsem iz tal pronicajoč radon 
je zanimiv, in svet še ni dovolj seznanjen z njegovo nevar-
nostjo. Po raziskavi WHO je na področju ZDA odgovoren 
za več smrti kot vinjeni vozniki. Posledica je logična. Oskr-
ba prostorov s kisikom brez vdora zunanjih nevarnosti. 
Naj dodam še odgovor tistim, ki na to porečejo, da postaja-
mo mehkužni. Odgovarjam, da se je povprečna življenjska 
doba v zadnjih desetletjih ali stoletjih dvignila ravno zaradi 
takšnih idej in izumov.

Kot strokovnjak, ki v podjetju vodi 
oddelek za razvoj prezračevalnih naprav 
nam svetujte, kakšno prezračevanje 
priporočate in zakaj. 

Načinov prezračevanja je sicer kar nekaj, ampak menim, 
da se je z možnostjo uporabe modernih tehnologij in 
svetovnih izumov, ob enostavnem prezračevanju pojavila  

comment-alt comment-alt
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tudi možnost prezračevanja brez večje izgube toplotne 
energije v prostoru oziroma tako imenovano prezrače-
vanje z rekuperacijo. Rezultat je ohranjanje notranje to-
plote v prostoru z vnosom svežega zraka. Sicer je priso-
tna manjša izguba toplote v višini med 5 -15 odstotkov, 
ampak je to še vedno veliko boljše kot ohlajanje prostora 
pri odprtem oknu na enako časovno obdobje, še posebej 
pozimi, ko smo ponovno pri diskusiji vdora kanceroge-
nih PM10 in PM2,5 delcev skozi odprta okna. Seveda je 
za učinkovito delovanje takšnih naprav pomembno, da je 
njihovo delovanje prisilno, kar pomeni, da za učinkovi-
to delovanje potrebujejo notranje ventilatorje, hkrati pa 
morajo biti prilagodljive in hitro namestljive po principu 
plug&play. Z eno besedo jim rečemo lokalne prezrače-
valne naprave.

Na tržišču obstaja vrsta prezračevalnih 
naprav. Zakaj priporočate prav dvocevne 
naprave? Kakšno korist ima uporabnik, ki 
se odloči za takšno napravo? 

Razlog je v samem delovanju naprave in seveda prednos-
tih, ki jih s tem prinaša. Ena od teh sta ločena prekata za 
vhodni in izhodni zrak. Tako se med seboj ne onesna-
žujeta, v prenosniku toplote pa se zagotovi prenos le te. 
Filter, ki ga takšna naprava uporablja, je lahko veliko bolj 
namenski in zadrži visok delež PM2,5 delcev, ki so lju-
dem nevarni, saj dosežejo tudi pljučne predele. Obenem 
je takšna naprava sicer malo večja, vendar so na ta račun 
vgrajeni tudi boljši prenosniki, ki pa so seveda ključni 
za energijsko učinkovitost. Prav tako imamo v napravi z 
dvosmernim »prometom« več možnosti za različne pro-
tokole delovanja naprave, namreč krmiljena je z dvema 
ventilatorjema, dvojnim setom senzorjev in dvema filtro-
ma. Potrebno je poudariti, da s sočasnim vpihavanjem 
čistega zraka v prostor in sesanjem umazanega zraka, v 
prostoru ne ustvarjamo podtlaka ali nadtlaka in je zato 
naprava kot takšna primerna za uporabo skupaj s kami-
nom. V določenih primerih naprave sicer odsvetujem ali 
celo prepovedujem, na primer pri načinu, da bi se zrak 
iz prostora samo odvajal. Največja prednost dvosmer-
nih naprav pa je seveda zmožnost pretoka večjih količin 

zraka na merjeno uro. To je danes ključnega pomena pri 
sanacijah in novogradnjah, kjer je trend čim bolj odprtih 
prostorov in posledično s tem povečane površine bival-
nih prostorov.

Kaj bi poudarili in svetovali kupcu, 
preden se odloči za nakup prezračevalne 
naprave?

Predvsem bi v ljudeh rad zbudil zavedanje o pomembnosti 
prezračevanja. Dva enostavna primera. Zamislite si avto 
brez prezračevanja. Vaša dnevna soba je trenutno ravno 
to. Ko pa to zavedanje o zdravem in energijsko učinkovi-
tem prezračevanju pripelje do večih vprašanj, svetujem 
sledeče: Za namestitev potrebujete zunanjo steno, na ka-
tero bo prišel manjši gradbeni poseg v smislu ene ali dveh 
manjših lukenj. Lokacija je lahko skoraj kjerkoli, samo da 
namestitev ne ovira kakšnih drugih elektro ali strojnih 
inštalacij. Obstaja sicer nekaj specifičnih omejitev, am-
pak to strokovnjaki na ogledu ocenijo na svojem obrazcu. 
Splošno predlagam naprave z višjimi pretoki na merjeno 
uro za normalno stanovanjsko okolje, to je nekje med 30 
m3/h do 60 m3/h. Ko kupujete, se zavedajte, da je bolje, da 
naprava deluje v spodnjem ali srednjem območju delo-
vanja in ne ves čas na maksimalnem. Pomembno je tudi 
enostavno menjavanje filtrov, enostavno zunanje čiščenje 
in seveda podpora servisa in garancija.

V tujini je ozaveščenost o pomenu 
prezračevalnih naprav že prisotna. Se 
bo zaradi onesnaženosti zraka ta trend 
počasi povečeval tudi pri nas? 

Menim, da se bo. Ideja o kombinaciji komforta in zdravja 
je že dalj časa prisotna, skupaj z energijskim prihrankom 
pa postaja del razmišljanja novega sveta, kjer na vsakem 
koraku želimo izboljšati svoj obstoj. Šest glavnih evrop-
skih držav je že sprejelo direktivo o nujnosti prezračeval-
nih enot pri vsaki sanaciji ali novogradnji, tako da je pot-
rebno razumeti, da celoten cirkus okoli prezračevanja ni 
muha enodnevnica, ampak je nekaj, kar raste, se razvija in 
nam skuša pomagati na državnem in svetovnem nivoju. 

comment-alt comment-alt



Dihate
svež zrak?

Želite Izboljšati kakovost vašega bivanja 
z vedno svežim zrakom v vašem domu?



MIKrovent® Home je odlična rešitev 
prezračevanja posameznih prostorov 
vašega doma, saj odlično vpliva na ka-
kovost vašega spanja. Priporočena 
je tudi namestitev v najbolj proble-
matične prostore, kjer je več vlage, 
ki lahko ob dobro tesnjenih oknih v 
zimskih mesecih povzroči nastanek 
plesni in s tem poslabša kakovost 
vašega bivanja in po nepotrebnem 
obremeni vaše zdravje. 

MIKrovent® Office je primeren za 
prezračevanje hotelskih sob in pisarn 
ter večjih večfunkcionalnih bivalnih 
prostorov, ki so značilni za sodobnejši 
način gradnje in v enem prostoru 
združujejo vse družabno-bivalne 
funkcije, od dnevnega prostora do 
jedilnice in kuhinje. Ena naprava 
omogoča pretok zraka do 60 m3/h 
in rekuperacijo toplote zraka do 
95 %. Primerna je tudi za manjša 
stanovanja do 60 m2, ki so zračna in 
delno pregrajena s stenami oz. imajo 
manjše število prostorov, ki prehaja-
jo eden v drugega.

MIKrovent® Professional je primeren 
za prezračevanje večjih prostorov, 
površine nad 60 m2 ter prostorov, v 
katerih se sočasno zadržuje več ljudi, 
kot so šole, vrtci, igralnice, jedilnice, 
dvorane, sejne sobe, zdravstvene ča-
kalnice. Ena naprava omogoča pre-
tok zraka do 120 m3/h in rekuperaci-
jo toplote zraka do 90%. MIKrovent® 
Professional je odlična rešitev za ce-
lovito prezračevanje vašega poslov-
nega prostora ali javnih prostorov 
v katerih se dnevno zadržuje večje 
število ljudi.

Za hotelske sobe, pisarne 
od 30 do 60 m2

Za šole, vrtce, dvorane  
nad 60 m2

Za otroške sobe, spalnice  
do 30 m2

30
MIKrovent®

Home 60
MIKrovent®

Office 120
MIKrovent®

Professional

MIKrovent®

Pretok zraka [m3/h] 20-60

Vračanje toplote* [%] do 95

Vračanje energije** [%] do 70

Šumnost*** [dB] do 35

Nadzor Daljinec / WiFi / 
ModBus

Filtri PM 2,5 (50%) (F7), 
PM 10 (G4)

Senzorji
Temperatura, 

Vlaga, CO2**, VOC**,  
Radon**

Dimenzije [mm] 1510 / 300 / 230

*  pri maksimalnem pretoku zraka s PM 2.5 filtrom (50%) (F7) po 
ISO 16890 (EN 308)

** na zahtevo
*** pri 8 dB dušenja v prostoru

Pretok zraka [m3/h] 60-120

Vračanje toplote* [%] do 90

Vračanje energije** [%] do 70

Šumnost*** [dB] do 40

Nadzor Daljinec / WiFi / 
ModBus

Filtri PM 2,5 (50%) (F7), 
PM 10 (G4)

Senzorji
Temperatura,  

Vlaga, CO2**, VOC**,  
Radon**

Dimenzije [mm] 1510 / 300 / 230

*  pri maksimalnem pretoku zraka s PM 2.5 filtrom (50%) (F7) po 
ISO 16890 (EN 308)

** na zahtevo
*** pri 8 dB dušenja v prostoru

Pretok zraka [m3/h] 10-30

Vračanje toplote* [%] do 87

Šumnost*** [dB] do 35

Nadzor Daljinec / WiFi / 
ModBus

Filtri PM 2.5 (50%) 
(F7), PM 10 (G4) 

Senzorji
Temperatura,  
Vlaga, CO2**,  

VOC**, Radon**

Dimenzije [mm] 1180 / 160 / 130

* merjeno po ISO 16890 (EN 308) 
** na zahtevo
*** pri 8 dB dušenja v prostoru

mikrovent.io

Srebrna nagrada za inovativnost
MIKrovent 30 / 60 / 120

2018
Reg. št. 175

MIKrovent 30, 60 in 120

080 12 24
POKLIČITE BREZPLAČNO

Izberite inovativni lokalni prezračevalni sistem MIKrovent
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nano je, da svetloba in 
blagi sončni žarki, ka-
terim nismo neposred-
no izpostavljeni, vpli-
vajo na dobro počutje, 
optimizem in zagon 

pri delu. Prepustite se pomladi, no-
vim vzgibom, načrtom in prijetnim 
opravkom. 

Osvežite svoj dom, popestrite ga s 
pomladnimi barvami, brstečimi ve-
jami in svežim zrakom. Vnesite vanj 
vzorce in nemoteče naravne dekora-
cije, ki ste jih prinesli iz narave. 

Na naše razpoloženje vplivajo tudi 
barve. Samo pomislite, če bi bilo vaše 
stanovanje v celoti pobarvano s črno 

ali temno sivo barvo. Kako bi se po-
čutili? Si lahko predstavljate? Verje-
tno česa tako morbidnega sploh ne 
želite čutiti. In tudi ni potrebno, saj se 
je čutenje barv v našo predstavo vsid-
ralo že z vremenskimi izkušnjami in 
preprostimi obiski temnih kleti ali 
obratno sončnih teras. Verjetno so 
vam blizu tudi izkušnje iz nakupoval-

Spustite

v svoj dom
 pomlad
Zima se počasi izteka in kratki sivi dnevi bodo kmalu za nami. 

Samo pomislite, kako bo zadišala pomlad in nas očarala s 

prebujanjem narave, z daljšimi dnevi in pomladnimi poganjki 

na prostem. Prinesite malo tega vzdušja v svoje domove. 

Privoščite si pomladno relaksacijo in pozabite na tolikokrat 

omenjeno pomladno utrujenost. Premagajte jo s pozitivnim 

odnosom do življenja in z vitamini bogato hrano. 

 Besedilo: Nina R. Koželj 

Z
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nih centrov, ko vas nove kolekcije za 
pomlad in poletje preprosto prema-
mijo in kupite tudi kaj takšnega, kar 
v resnici sploh ne potrebujete. Gre za 
vzdušje, občutenje in čustva, v kate-
ra nas premamijo pomladne barve. 
Terapijo navdušenja si z minimalno 
vloženimi finančnimi sredstvi lahko 
privoščimo tudi doma. 

Ob prebujajoči pomladi v naravi si 
tudi doma lahko privoščimo spre-
membe barvnih odtenkov. Veliko do-
sežemo že zgolj z zamenjavo tekstila, 
na primer s pisano obarvano postelj-
nino, morda z novo zaveso, svetlimi 
brisačami v kopalnici ali barvno za-
nimivimi kuhinjskimi krpami v ku-
hinji, s kakšnim manjšim pestrim ali 
svetlim tekačem v predprostoru ali 
na balkonu, pa še z marsičem. Tekstil 
je torej ena od možnosti, da na hitro 
popestrimo splošno vzdušje v stano-
vanju.

Razmislite o pomladnih cvetlicah in 
motivirajte otroke, da vam pobarva-

jo ali porišejo glinaste lončke, ali pa 
se tega lotite kar sami. Vanje vstavi-
te steklene kozarce, saj glina vodo 
prepušča, in oblikujte pomladanske 
šopke. 

Barvne popestritve lahko pričarate 
tudi s pomladnimi pogrinjki na ku-
hinjski mizi. Morda uporabite porce-
lan, ki ste ga že nekaj časa skrivali v 
omari, obarvane kozarce, dekorativ-
no zelenje in pestre papirnate servi-
ete. Lahko se odločite tudi za lahko 
pecivo, ki ga okrasite s cvetličnimi 
vzorci in z njim presenetite bližnje. 

Pomembno je, da pomlad pričakate 
polni dobre volje in veselja. Osve-
žitev vašega doma vam bo pri tem 
pomagala. Spremembe v življenju so 
nujne in zelo pomembne, saj poma-
gajo premagovati ovire in izboljšuje-
jo počutje, če si jih zastavite pozitiv-
no in jim tudi sledite. Poskusite in se 
ob tem prijetno zabavajte. 

nasveti
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Obnova

O

rustikalne hiše

 Besedilo: Nina R. Koželj 

Kako obnoviti hišo s posebnim šarmom? Šarmom tradicije, 

pokrajinskih in kulturnih značilnosti, s pridihom individualnega 

oblikovanja ali preprosto z zgodovinskimi značilnostmi? 

Ljubitelji takšnih hiš vedo, da so pomembne podrobnosti, 

usklajenost in rdeča nit obnavljanja. 

bnavljanje pogosto 
zahteva pomoč arhi-
tekta ali gradbenika, 
lahko pa si pomaga-
te tudi sami, s prefi-
njenim občutkom in 

iskanjem ustreznih rešitev, ki bodo 
prispevale, da bo hiša po obnovi 
ohranila identičen videz in bodo 
spremembe le tolikšne, kolikor je 

priporočljivo zaradi nove tehnologi-
je, kvalitete bivanja in kakovosti ma-
terialov. 

Mnogo si vas zaželi hišo s pridihom 
preteklosti in “skrito dušo”, ki bi jo 
radi oživili. Gre tako za mestne vile 
kot za podeželske hiše ali kamnite 
obmorske objekte. Takšni podvigi 
zahtevajo veliko načrtovanja, po-

zornosti, preverjanja in raziskovanja 
možnosti za obnovo. Nakup čudo-
vite stare hiše z dih jemajočo lepoto 
je lahko tudi prikrita past, ki potem 
zahteva zelo drage in komaj dovolj 
dobre rešitve. Zato je pred naku-
pom takšnega objekta vedno dobro 
povprašati neodvisnega strokovnja-
ka, ki si bo objekt ogledal, ga ocenil 
in povedal, kaj, razen tistega na prvi 

nasveti
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pogled očitnega, bo na objektu nuj-
no potrebno sanirati, kako obsežno 
delo bo to in kolikšna bo okvirna 
cena. Izkušeni strokovnjaki vedo, 
kako so bile grajene hiše v določenih 
obdobjih, poznajo težave in zaplete 
pri adaptaciji, materialih in statiki, 
ki jo je prav tako potrebno preveriti, 
zlasti pri hišah, ki so bile grajene do 
leta 1990. Pri kasnejši gradnjah, na 
primer do leta 1970 pa so vprašlji-
vi materiali, saj je bilo takrat zaradi 
pomanjkanja le-teh potrebno z njimi 
varčevati in z iznajdljivostjo nado-
meščati najbolj priporočljive materi-
ale, kar pa posledično pomeni slabšo 
obstojnost hiš. 

Pri hišah, ki so grajene iz kamna, je 
pogosto lahko problem plin radon, 
zato je potrebno izvesti natančne 
meritve in se pozanimati, ali lahko 
z dobrimi prezračevalnimi sistemi 
to odpravimo oziroma zmanjšamo 
na minimalno dovoljeno prisotnost 
tega plina v bivalnem prostoru. Ra-
don je namreč plin, ki je zdravju zelo 
škodljiv.

Eko sklad RS v ta namen dodeljuje 
tudi državna sredstva. Pri starih hi-
šah poleg zamenjave oken priporoča 
montažo prezračevalnih naprav z 
rekuperacijo zraka. To predstavlja 
učinkovito varčevanje z energijo, ker 

nadomesti zračenje s prepihom in 
veliko izgubo toplotne energije, kot 
tudi izsesavanje škodljivega zraka z 
določenimi plini iz notranjosti. Gre 
za vgadnjo sistemov za prezračeva-
nje z vračanjem toplote odpadnega 
zraka (rekuperacija), pri čemer pride 
v prostor zgolj svež, filtriran zrak.

Našteli smo zgolj nekaj namigov, na 
kaj vse lahko naletimo pri obnovi 
rustikalne hiše. Če se nam je v srce 
zares vtisnila, moramo začeti razi-
skovati številne možnosti obnove in 
se nato odločiti, kako se zadeve lotiti 
in ali bomo temu časovno in finanč-
no kos. 

Danes se lotimo zgolj stavbnega po-
hištva, ki ga je pri takšni hiši skoraj 
nemogoče obnoviti tako, da bi ustre-
zalo sodobnim potrebam po izola-
cijski učinkovitosti in enostavnosti 
vzdrževanja. Imamo pa na voljo šte-
vilne sodobne rešitve imitacij starin-
skih oken, vrat in polken, s katerimi 
si lahko pomagamo, ne da bi pri tem 
negativno vplivali na izgled hiše. 

Nekdanja vrata, ki jih je že načel 
zob časa in imajo svoje specifičnos-
ti, lahko nadomestimo z novimi, iz 
boljšega materiala, vendar še vedno 
primernega izgleda, ki ga omogoča 
sodobna tehnološka izdelava. Prvo-
tna vrata so morebiti lesena, med-
tem ko bodo nova iz PVC materiala, 
vendar tako obdelana, da bodo na 
prvi pogled kot prvotna. Enako ve-
lja tudi za ostalo stavbno pohištvo: 
okna, polkna in dodatke. Ob tem, 
da boste zagotovili videz prvotne 
podobe stavbe z natančnim obnav-
ljanjem fasade in prvotno barvo hiše, 
dodali ustrezno stavbno pohištvo in 
primerno kritino, boste hiši povrnili 
nekdanji šarm z visoko tehnološko 
kakovostjo in obstojnostjo. 

Danes je na voljo stavbno pohištvo, 
ki sledi različnim smernicam in za-
gotavlja posnemanje različnih stilov, 
ki se prilagodijo določenim stavbam, 
ne glede na čas nastanka, načrtova-
nje in arhitekturno obdobje. Tehno-
logija sestavljanja nosilnih in vgra-
dnih elementov omogoča sledenje 
najrazličnejšim oblikam, tehnologija 
barvanja pa prilagajanje vremen-

skim razmeram, potrebam in najra-
zličnejšim odtenkov. 

Ko boste s srcem in razumom skle-
nili enotno odločitev in se lotili 
prenavljanja rustikalne hiše, bodite 
pozorni na vse vidike kakovostne 
gradnje, funkcionalnost in ohrani-
tev prvotnega videza z morebitnimi 
nemotečimi intervencijami v prostor 
ali zunanjost.  
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arve, ki nas obkrožajo, 
podzavestno vplivajo 
na naše počutje. Zlasti 
tiste barve, ki v prosto-
ru prevladujejo in jih 
ne moremo prezreti. V 

grobem jih lahko ločimo na hladne 
in tople barve, lahko so svetljene, 
temnjene, pestre ali umazane. 

TOPLE BARVE predstavljajo rume-
na, oranžna, rdeča, rumeno-zelena in 
številni odtenki, ki jim primešamo 
rumeno, oranžno ali rdečo barvo. Če 
na primer srednji rjavi barvi, prime-
šamo še rumeno, oranžno ali rdečo, 
barva postane bolj topla. Medtem 

ko je rjava barva sicer zmerno topla 
a temna, v prostoru ne deluje toplo, 
temveč nekoliko morbidno, še zlasti, 
če je odtenek temen in na veliki povr-
šini. Najbolj topla barva je oranžno- 
rdeča, vendar je nekoliko agresiv-
na, če se pojavi na velikih ploskvah 
v sicer majhnih prostorih. Običaj-
no jo uporabljamo za kontraste, kot 
nasprotje umirjenim barvam. 

HLADNE BARVE so modra, zelena 
in vijolična ter številne iz teh barv 
sestavljene mešanice. Najbolj hla-
dna barva je zeleno-modra barva, še 
zlasti, če je temna. Te barve na večjih 
površinah uporabljamo tako, da jih 

svetlimo z belo barvo, jim dodaja-
mo tudi tople odtenke in jih v osnovi, 
nesvetljene, ne uporabljamo na veli-
kih površinah. 

Barve imajo moč, da na naša čustva 
in občutenja toplote ali hladu v pro-
storu neposredno vplivajo, kot bi 
nas čutila zavedla in nam sporočala 
informacijo, ki jo daje barva. V ne-
kem preizkusu, kjer so anketirance 
najprej zaprli v sobo, ki je bila pobar-
vana sivo in nato v sobo, ki je bla po-
barvana oranžno in je bila iste tem-
perature, so anketiranci temperaturo 
v oranžni sobi ocenili vsaj za dve sto-
pinji višje. 

Barve
imajo svojo moč

B

nasveti

 Besedilo: Nina R. Koželj 
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Bela in črna
Ta barva, ki pravzaprav ni barva, vsaj ne kromatska, 

je pravzaprav svetloba in tako v prostoru tudi de-

luje. V sodobnih kombinacijah se ji pogosto prid-

ruži še črna, ki prav tako ni kromatska barva, pač 

pa pomeni temo in je ne uporabljamo za velike 

površine, ker je zelo močna in deluje utesnjujoče, 

zaskrbljujoče, nekoliko morbidno. 

Siva barva
Tudi ta barva, ki je pravzaprav svetljena črna, se 

v zadnjih letih pogosto uporablja pri snovanju in-

terierjev. Deluje hladno in jo zato pogosto upora-

bljajo pri opremljanju poslovnih prostorov. Trend 

hladnosti pa se prenaša tudi v stanovanjske hiše, 

v večja stanovanja in nasploh v bivalne prostore. 

Nekateri so nad sivo navdušeni, drugi po njej po-

segajo zelo previdno in jo kombinirajo s številnimi 

drugimi barvami. 

Kavna barva
Malce umazati barvo z minimalnim dodatkom 

črne ali komplementarne barve, ni slabo. V zad-

njem času se pri oblikovanju interierjev pogosto 

pojavljajo barve kave, ki so lahko temnejše ali 

svetlejše, bolj tople ali bolj hladne, odvisno od 

tega, s katerimi odtenki jih kombiniramo. Če tako 

rečemo, da je kava črna ali rjava, z dodatkom mle-

ka pa bolj svetla, lahko pod tem poimenovanjem 

namešamo široko paleto barv za stene. Številne 

odtenke kavne barve pa najdemo tudi pri tekstilu 

in pohištvu, kot tudi pri dekorativnih dodatkih, kot 

so vaze, svečniki, okvirji za slike in podobno.

Umazana turkizna barva
Tudi ta barva se v trenutnih trendih pogosto poja-

vlja v kombinaciji s kavno, z belo ali sivo, pa tudi 

s črno, ki pa se v kombinaciji pojavlja v manjših 

količinah. Ta barva je hladna, kajti če ji dodamo ru-

meno barvo, ki bi lahko vplivala na njeno toploto, 

dobimo zelenkaste odtenke in ne moremo več go-

voriti o umazano turkizni barvi. Umazana turkizna 

nastane, ko turkizni (ki mora biti bolj modra kot 

zelena) primešamo nekaj kapljic črne barve. Barva 

deluje umirjeno in dobro vpliva na koncentracijo, 

ne sme pa biti preveč temna ali preveč umazana s 

črno, kar jo prav tako potemni in približa sivi bar-

vi. Lahko pa ji dodamo tudi belo barvo in jo tako 

svetlimo.

Trenutni trendi
pri določanju barv za interierje

nasveti
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v sanjski dom
ŽIVLJENJSKI PROJEKT

Po več letih življenja v najetem stanovanju sta se Tina in Miha odločila za investicijo v 

svoj lasten, sanjski dom. Po podpisu kupoprodajne pogodbe za njuno hišo, pa se je 

pred njima pojavil resnično velik izziv, prenova stare hiše, ki sta jo želela spremeniti v 

sodoben dom, primeren načinu bivanja mladega para, ki si bo v prihodnosti ustvaril 

tudi družino. Hišo sta želela adaptirati tako, da bi bila energijsko varčna in okolju 

prijazna. Zaželela pa sta si tudi več svetlobe in večje bivalne prostore, ki dihajo in 

ponujajo dovolj prostora za ustvarjanje, počitek in druženje.

Investicija mladega para 

 Besedilo: Nežika Čulk in Tjaša Golob

nasveti
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o sta se lotila idej-
ne zasnove prenove 
hiše, sta vedela, da 
bodo od prvotne 
podobe hiše, ki sta 
jo kupila, ostale le 

še gole stene. Z izbranim arhitektom 
in izvajalcem gradbenih del sta hitro 
prišla do točke, na kateri sta se mora-
la odločiti, kakšno stavbno pohištvo, 
tudi okna in vrata, želita vgraditi v 
svojo hišo. 

Ponudba na slovenskem trgu je res-
nično velika, vseeno pa sta želela 
najti optimalno rešitev med ceno 
in kakovostjo ter nujnimi željami 
in potrebami. Ko sta se opremila z 
osnovnim znanjem o izbiri oken in 
vrat, s pomočjo priročnika »Kako 
izboljšati kakovost vašega bivanja?«, 
ki je vodnik za ustrezno izbiro stav-
bnega pohištva in prezračevanja, sta 
zapisala svoje želje po vrstnem redu, 
glede na to, kakšna okna in vrata si 
želita. Svoje povpraševanje sta posla-
la različnim ponudnikom stavbnega 
pohištva. O tem sta povedala: »Pri 
izbiri sva bila pozorna na lastnos-
ti materialov, natančnost izdelave 
oken, montažo in servis. Med vsemi 
izbranimi ponudniki sva primer-
jala cene in preučila kakovost, ki se 
nama je zdela ključna.« Po temelji-
tem pregledu vseh zbranih ponudb, 
sta se odločila za nakup oken in vrat 
pri podjetju MIK Celje: »Za naju je 
bila to izredno pomembna odloči-
tev, saj sva se zavedala, da načrtuje-
va dolgoročno investicijo, nakup pa 
mora pokrivati potrebe za nasled-
njih dvajset ali več let. Zavedava se, 
da so kakovostna okna in vrata te-
meljnega pomena pri adaptaciji hiše, 
ne le zaradi energetskih prihrankov, 
ki nama bodo povrnili investicijo v 
naslednjih desetletjih, ampak so tudi 

“oči in obraz najinega doma”.« 

Po skupni odločitvi, da je podjetje 
MIK Celje prava izbira, je mlad par 
na spletu poiskal kontakt njima naj-
bližjega razstavnega salona. V Slo-
veniji je MIKovih salonov kar devet, 
saj so prisotni v skoraj vseh sloven-
skih regijah. Svetovalcu, ki je prevzel 
njuno povpraševanje, sta predstavila 
svoje želje, zahteve in idejno zasno-
vo prenove hiše. Prodajni svetovalec 

K

podjetja MIK jima je predstavil vse 
prednosti, ki jih bosta pridobila z 
vgradnjo svetovanih oken, ne zgolj 
tiste estetske in drobne funkcional-
ne izboljšave, ampak tudi prihranek 
energije, varnost in boljšo zvočno 
izolacijo. Opisal jima je vse materi-

ale, ki se uporabljajo za profile oken 
ter prednosti in posebnosti vsakega 
izmed njih. Po daljšem pogovoru in 
svetovanju sta Tina in Miha spreje-
la odločitev, da bodo troslojna PVC 
okna prava izbira. Seveda pa se je 
tu pot do končne izvedbe šele zares 

nasveti
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začela: »Najin svetovalec za izboljša-
nje kakovosti bivanja v podjetju MIK 
Celje nama je natančno predstavil 
vse posebnosti, ki jih zahteva adap-
tacija hiše in z njo povezana vgra-
dnja novih oken, saj je ta nekoliko 
drugačna kot pri novogradnji. Naji-
ne želje so bile vse prej kot enostavne, 
saj sva si resnično želela brezhibno 
kakovost in velike okenske površine, 
za kar se da svetel dom.« Da bi se par 
zares prepričal v pravilnost svoje iz-
bire, ju je prodajni svetovalec pope-
ljal še skozi proizvodnjo in celoten 
postopek izdelave oken, vse od ideje 
do končne montaže. 

Tina pravi, da sta bila z Mihom po 
ogledu proizvodnje, ki je v podje-
tju MIK računalniško vodena in ne 
dopušča napak človeškega dejavni-
ka, in po strokovnem in prijaznem 
svetovanju prepričana, da sta izbrala 
pravega ponudnika stavbnega pohi-
štva za svoj novi, sanjski dom. 

Po končanem sestanku sta odšla iz 
podjetja več kot zadovoljna in v ro-
kah držala informativno ponudbo, 
ki je za njiju pomenila korak bliže 
njuni sanjski hiši. 

Čez nekaj dni ju je na novem domu 
obiskal merilec, ki je natančno iz-
meril okenske površine in zabeležil 
končne meritve. Razložil jima je, da 
so natančne meritve ključne za kal-
kulante, ki so zaslužni za izrise in iz-
račun končne ponudbe, ki jo vedno 
potrdi tudi svetovalec in nazadnje še 
naročnik. Tina in Miha sta povedala, 
da sta bila resnično presenečena nad 
profesionalnim in celostnim pris-
topom, ki sta ga bila deležna v pod-
jetju MIK. Kmalu po meritvah sta 
prejela klic, da ju na elektronskem 
naslovu čaka končna ponudba, ki jo 
je potrebno pregledati in potrditi. Po 
pregledu omenjene ponudbe sta dala 
MIKu zeleno luč za izdelavo oken 
in načrtovanje montaže. Svetovalec 
jima je razložil, da bo celoten posto-
pek izdelave oken vzel nekaj tednov, 
saj v tem procesu sodeluje več ekip, 
ki so odgovorne za brezhibno mon-
tažo in dodelavo projekta, kot tudi za 
zadovoljstvo stranke. Pojasnil jima je, 
da pri podjetju MIK pri izvedbi vsa-
kega projekta sodeluje kar 8 različ-

nasveti
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nih strokovnjakov, ki so odgovorni 
za posamezne faze v procesu izved-
be naročila. Zato so njuna okna tre-
nutno v oddelku za tehnologijo, kjer 
bodo preverili zalogo materialov in 
uskladili termine z montažnim od-
delkom. Tina in Miha sta lahko ves 
čas sledila svojemu naročilu in posa-
meznim fazam procesa izvedbe nju-
nega naročila preko spletnega vme-
snika elektronskega sledljivostnega 
sistema naročila, ki ga podjetje MIK 
Celje svojim strankam ponuja kot 
edini proizvajalec in ponudnik stav-
bnega pohištva v Sloveniji. 

Minilo je nekoliko več kot štiri tedne 
od potrditve njunega naročila, ko sta 
Tina in Miha prejela klic operativne-
ga vodje, da so njuna okna končana 
in pripravljena na montažo. Par z 
zadovoljstvom pripoveduje: »Skupaj 
smo določili datum montaže, saj sva 
želela biti pri vgradnji oken prisotna, 
kot nama je svetoval tudi proizva-
jalec, saj je to najbolje za strankin 
pregled nad celotnim delom, ki ga 
na koncu tudi potrdi s podpisom 
primopredajnega zapisnika.« Bila je 
sreda, ko je zjutraj na njuna vrata 
potrkala simpatična ekipa MIKovih 
monterjev in začela s svojim delom. 

Svoje delo so opravili v dveh delov-
nih dneh, in kar je Tino in Miho 
najbolj prijetno presenetilo, je bilo to, 
da so izvajalci po končanem delu za 
seboj vse temeljito pospravili. Nas-
lednji dan sta kot naročnika prejela 
klic operativnega vodje, s katerim sta 
se dogovorila za skupen ogled vgra-
jenega stavbnega pohištva. Po obi-
sku in temeljitem pregledu celotne 
hiše in vseh vgradnih pozicij, sta bila 
Tina in Miha navdušena nad kvali-
teto in videzom vgradnje MIKovih 
oken, hkrati pa je to za njiju pomeni-
lo, da sta korak blže k njunemu sanj-

skemu domu. Po dveh letih življenja 
v prenovljeni hiši, ki sta jo spremeni-
la v dom, kot sta si ga želela, sta res-
nično zadovoljna z izbiro stavbnega 
pohištva. Pravita, da sta se odločila 
pravilno in bi odločitev ponovila 
znova, če bi se znašla na začetku in v 
podobnih okoliščinah. 

Sanjski dom

ŽIVLJENJSKI PROJEKT

Tinin in Mihov

nasveti
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 Besedilo in vprašanja: Nina R. Koželj

comment-alt comment-alt

Premagovanje ovir jemoj izziv
intervju
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Podjetnik, vizionar, človek s posluhom za šibkejše, 

a hkrati trden v svojih prepričanjih in strategijah, ki kot 

neuničljiv motor vodi podjetje z dvesto zaposlenimi in 

ustvarja prihodke in dobičke za nadaljni razvoj - 

Franci Pliberšek. Arhitekt, ki s svojo vizijo vztraja pri 

osvetljevanju, varnosti in kakovostnih stavbnih dodakih 

za vaše domove, ustanove in podjetja. Je tudi športnik, 

spiritualist in popotnik. Verjame, da zgolj zdravo in 

krepko telo lahko vzdrži napore podjetništva. 

Premagovanje ovir jemoj izziv
INTERVJU 

s Francijem Pliberškom, lastnikom podjetja MIK Celje

intervju
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V zasebnem življenju ste oče treh 
otrok in predan družinski človek, ki 
rad povezuje ljudi z dobrimi nameni in 
z veliko pozitivne energije vzpodbuja 
delovnost. Vprašam se, kaj vas žene, kako 
ne pregorite? 

Prepričan sem, da moramo v prvi fazi poskrbeti za svoje 
zdravje. Vsakodnevno namenjam del časa in energije pre-
ventivi. Ob šestih zjutraj grem na približno enourni spre-
hod v gozd, kamor vzamem s seboj tudi oba domača psa. 
S sprehodi v naravi krepim svoje telo, saj sem prepričan, 
da je stres v službi možno premagovati le z zdravim du-
hom v zdravem telesu. Pazim tudi na zdravo prehranjeva-
nje. Napori pri vodenju podjetja so veliki, vsakodnevno 
delam od 12 do 14 ur, in če želim vse to vzdržati, moram 

skrbeti za popolni “fit”. Psihološko in fizično moram biti 
pripravljen na premagovanje ovir in z odlično pripravlje-
nostjo funkcioniram tako, kot da stresa sploh ne bi imel. 
Lahko bi tudi rekel, da seštevek vsakodnevnih priprav in 
rekreacije ne presega morebitnih ur bolniških odsotnosti, 
ki bi jih imel, če na napore ne bi bil pripravljen. 

Podjetniška žilica se je pri vas razvila že v 
času študija. Kako ste začeli in kaj vas je 
gnalo naprej?

Že med študijem sem začel razmišljati o podjetniški de-
javnosti. Sprva sem se začel ukvarjati s prodajo ladijskega 
poda, kasneje, l. 1990, pa s prodajo in montažo okvirjev 
za slike. Po zaključku študija na Fakulteti za arhitekturo 
v Ljubljani, l. 1994, sem že vedel, da moja pot v življenju 

Samo dobra telesna in psihološka 
pripravljenost omogoča premagovanje 
stresa in naporov v podjetništvu.

comment-alt comment-alt



mikaven lajf

2 9

ne bo posvečena arhitekturi na klasičen način. Znanje, 
ki sem ga pridobil med študijem, sem plasiral na dru-
ga področja. Svojo pot sem namreč videl v premagova-
nju ovir na področju podjetništva. Danes se intenzivno 
ukvarjam s prodajo in proizvodnjo stavbnega pohištva, z 
razvojem prezračevalnih naprav in s kvalitetnimi storit-
vami na omenjenem področju. 

Vztrajanje v podjetništvu in vlaganje v 
razvoj se zdi ključno. Kako ste načrtovali 
razvoj?

Študij arhitekture je v meni vzbudil vizionarski pogled 
na to, kako naj nadaljujem svojo profesionalno pot, jutri 
oziroma čez 5, 10 in več let. Univerzitetna izobrazba mi 
je omogočila, da sem se postavil nad probleme, ki sem 
jih zaznal in se začel ukvarjati z reševanjem zastavljenih 
ciljev. Rad si zadajam vedno nove izzive in se ukvarjam 
s problemi, ki stremijo k vedno višji kvaliteti. Premago-
vanje ovir je moj izziv. Delo usmerjam tudi v dobro eki-
pe, ki pri razvoju podjetja sodeluje, kajti za rezultate smo 
ključni vsi. 

Vsako podjetje pozna vzpone in padce. 
Kaj je vašo kariero doslej najbolj 
zaznamovalo?

Življenje je sestavljeno iz vzponov in 
padcev. S pravilnim pristopom je ved-
no več uspešnih kot neuspešnih dne-
vov. Uspešni dnevi pomenijo, da pod-
jetje raste in se razvija. Če podjetje 
napreduje tako, lahko zvišuje število 
zaposlenih in ustvarja višje prihodke. 
S tem se odpirajo tudi možnosti, da 
začne podjetje skrbeti za družbeno 
odgovornost. 

Vem, da ste kot človek 
odprti za nove poti. 
Pogosto omogočate razvoj 
mladim strokovnjakom 
in jim dajete možnost za 
začetne izkušnje, pa tudi 
napredovanje. Kaj vas pri 
tem vodi?

Moje delo je vseskozi povezano tudi z 
mladimi. Skušam ustvariti močan ko-
lektiv. Osemdeset odstotkov ljudi pri-
haja v moje podjetje z univerzitetno 
izobrazbo. Dajem možnost mladim, 
ki kažejo željo po učenju in napredo-
vanju. V 29-ih letih smo marsikatere-
mu mlademu diplomantu omogočili, 

da je odšel iz našega podjetja kot direktor, vodja ali iz-
vršni direktor z ustreznimi izkušnjami, ki jih je pridobil 
pri nas.

Občasno iščete za delo in razvoj v 
podjetju tudi mlade kandidate, ki jim 
nudite mentorski program. Poimenovali 
ste ga MIKavno karierno mentorstvo. Nam 
lahko poveste kaj več o tem?

Z razpisom poiščemo mlade izobražene kadre za ome-
njen program. Od njih pričakujem motiviranost za delo 
in kreativno razmišljanje, izven okvirjev. Izbranim kandi-
datom damo na voljo delovni prostor z vsemi možnost-
mi za ustvarjanje in razvijanje novih idej, ne smejo pa se 
bati trdega dela in vztrajnosti. V našem podjetju skozi ta 
program spoznajo vse faze dela in razvoja v podjetju, na 
voljo pa so jim tudi naši vodstveni delavci, ki jim nudijo 
mentorstvo. Tako se lahko razvijejo v kakovosten vodilni 
kader. Verjamem namreč, da mora biti vsak vodilni dela-
vec seznanjen tudi s celotnim delom podjetja, z vsemi od-
delki in načinom delovanja. Tudi sam nisem zaprt med 
štiri stene, pač pa me najdete tako v tehničnem oddelku, 
v prodaji, proizvodnji, v skladišču in na terenu. Ob tem 
pazim, da vseskozi ohranjam stike z vsemi zaposlenimi, 
saj vsi skupaj vplivamo na uspešnost podjetja.

Kdo je Franci 
Pliberšek? 
Arhitekt, podjetnik, 
vizionar, športnik, ljubitelj 
umetnin, rotarijanec ...
Rojen v Celju, 1966.
Poročen z Adrijano 
Pliberšek Jeram.
Imata tri otroke: Alena, 
Najo in Timona. Direktor 
in lastnik podjetja MIK 
Celje od ustanovitve 1990, 
proizvajalec in prodajalec 
stavbnega pohištva ter 
prezračevalnih naprav 
MIKrovent. MIK je 
družbeno usmerjeno 
in odgovorno podjetje. 
Ponosno že štirinajsto 
leto pelje 100 otrok na 
brezplačne počitnice 
na morje. Že desetletja 
je sponzor celjskega 
rokometa.

comment-alt comment-alt intervju
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Ste tudi človek, ki ne more spregledati 
najšibkejših. Pogosto pomagate na način, 
ki ni nikoli omenjen v medijih, organizirate 
pa tudi dobrodelne akcije, ki prinesejo 
veliko veselja tistim, ki pomoč najbolj 
potrebujejo. 

Verjetno je že v mojih genih zapisano, da razvijam pod-
jetje tudi kot družbeno odgovorno. Od l. 1990 skrbimo 
za podporo kulturi, športu dobrodelnosti. Ni osnovni 
namen, da bi vsa dobra dejanja, ki jih naredimo bila ob-
javljena v medijih, včasih pa se vendarle odločimo, da 
kakšne akcije medijsko izpostavimo. To predvsem zato, 
da tudi druge vzpodbudimo k družbeni odgovrnosti. Naj 
izpostavim predvsem akcije “Sto otrok na morje”, več kot 
160 umetniških razstav in podporo športnikom. MIK 
Celje je v zadnjih letih tako marsikateremu podjetju dal 
vzpodbudo, da začne z družbeno odgovornimi akcijami. 
Sem pa tudi član Rotary kluba in v 24-ih letih smo tudi 
tam naredili marsikaj dobrega. 

Organizirate tudi športne prireditve, ki 
ne prinašajo zgolj denarja za dobrodelne 
namene, pač pa krepijo tudi duha in 
vzdržljivost zaposlenih, ki se teh prireditev 
prav tako z veseljem udeležujejo. Kako ste 
prišli na to idejo?

 

Ideja vedno pride zaradi skupnosti. Od l. 2000 dalje je 
podjetje MIK veliko sodelovalo s športniki. 2016 smo za-
čeli z akcijo “S srcem na kolo”, katere se udeležijo sode-
lavci, kot tudi zunaji partnerji. Takšne akcije krepijo sku-
pinski duh, vzajemnost in dobro voljo. Nekateri se akcije 
udeležijo kot športniki, drugi kot organizatorji ali pa kot 
del podporne službe. Letos bo ta akcija potekala že četrtič 
in se je vsi skupaj zelo veselimo. Timski duh postaja tako 
še večji in boljši. 

Tudi svoje otroke spodbujate k delu in 
ustvarjalnosti. Starejši sin že dela v vašem 
podjetju. Kakšne vrednote jim skušate 
prenesti za nadaljnje življenje?

Otroci se ravnajo predvsem po zgledu, zato je zelo po-
membno, kakšne vzorce najdejo pri svojih starših. Vsi 
pravimo, da so otroci naše največje bogastvo, zato se mo-
ramo zavedati, da otroci ne sprejmejo tistega, kar slišijo, a 
v realnosti ne vidijo, zato jih ne moremo učiti nekaj, česar 
sami ne počnemo.

V svoje otroke vlagamo z vzorom in načinom življenja. Z 
ženo imava tri otroke, na katere sva zelo ponosna. Najsta-
rejši sin Alen je končal študij na Gea Collegeu in šolanje 
nadaljuje še na Fakulteti za gradbeništvo. Dela tudi v na-
šem podjetju, kjer je bil sprva zaposlen kot komercialist, 
sedaj pa je na mestu direktorja maloprodaje. Hči študira 
v tujini, najmlajši sin pa je še srednješolec.

intervju

Z Anžetom Kopitarjem, novim obrazom blagovne znamke MIK Celje.
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Mladim, ki razmišljajo, 
da bi se lahko podali 
na pot podjetništva, 

svetujem, naj začnejo 
svojo pot načrtovati tako, 

da si zastavijo izziv, 
mu sledijo in ga začnejo 

premagovati. 

Kako zagotavljate zadovoljstvo 
uslužbencev v podjetju? Zavedate se, da 
zgolj zadovoljen delavec lahko kvalitetno 
opravlja svoje delo. Tudi zase iščete 
pozitivno energijo v različnih dejavnostih. 
Kako in zakaj?

Zadovoljstvo v podjetju je odvisno tudi od številnih sre-
čanj, ki jih organiziramo prav s tem namenom. Gre za 
praznovanja rojstnih dnevov, božiča in novega leta, oble-
tnic, kolesarjenje, obisk otrok na Debelem Rtiču, razni 
pohodi v hribe, pikniki z družinami, obiski kulturnih 
dogodkov in podobno. Vse to krepi zadovoljstvo in daje 
uslužbencem vedeti, da so del kolektiva in ne zgolj šte-
vilke. Podjetje ob tem veliko vlaga tudi v izobraževanje 
zaposlenih, v krepitev športnega duha ter družbeno od-
govorne akcije. 

V domačem okolju ste prav tako človek, 
ki združuje. Imate tudi dva psa, za katera 
odlično skrbite. Sprehajate ju še pred 
odhodom v službo. Vaš vsakdanjik je 
naporen. Kako vam vse to uspe?

Kot sem že rekel, z gibanjem in zdravo prehrano skrbim 
za svoje zdravje, kar je osnova, ki omogoča funkcional-
nost vsakega človeka. Doma imam dva nemška ovčarja, 
za katera je lepo poskrbljeno, kljub temu, da sem veli-
ko zdoma. Imata vse, kar potrebujeta. Veliko naravnega 
prostora, prostor, kjer se počutita varna, družbo vseh do-
mačih in redne sprehode. Na zelenici, ki jima je na voljo, 
pa se rada poigrata tudi sama, drug z drugim. Tudi na 
posestvu pred stavbo podjetja imamo dva psa, ki sta prav 
tako lepo vodena, imata celo trenerko, ki ju šola. Vedno 
pa poskrbim, da sta psa vsaj dva in imata družbo v času, 
ko se z njima ne ukvarjamo intenzivno. 

Vizija vašega življenja zajema tudi kupce, 
uporabnike vaših izdelkov in storitev. 
Tudi za njih je dobro le najboljše. Kako to 
zagotavljate?

Podjetje se vseskozi fokusira na zadovoljstvo kupcev. Pri 
prodaji stavbnega pohištva nas zanima predvsem to, kaj 
naše stavbno pohištvo prinese uporabniku. Zanima nas 
varčevanje energije, tesnenje, čist zrak v notranjih pro-
storih, obstojnost stavbnega pohištva in dober servis. De-
lamo predvsem na tem, da je stranka z našim izdelkom 
in storitvijo zadovoljna, od začetne komunikacije, pov-
praševanja, svetovanja, izbora in montaže elementov, do 
servisa in vzdržljivosti kupljenih elementov. Zato imamo 
na voljo tudi poprodajne aktivnosti, ki vključujejo rekla-
macije in servis. 

Za konec, kaj bi svetovali mladim, ki se 
šele podajajo na pot podjetništva in 
začenjajo trnovo pot uveljavljanja na 
tržišču?

Mladim, ki razmišljajo, da bi se lahko podali na pot pod-
jetništva, svetujem, naj začnejo svojo pot načrtovati tako, 
da si zastavijo izziv, mu sledijo in ga začnejo premagovati. 
Verjeti morajo vase in se ne ustavljati, ležati na lovorikah 
in stagnirati. Pomembno je, da sledijo nadgradnji in no-
vim ciljem, ki jih vodijo k uspehu. V podjetništvu je pač 
tako, da se je potrebno vedno znova dokazovati. Trg je 
za daljše obdobje nepredvidljiv in potrebno se mu je pri-
lagajati. Če pogledamo na primer na trgovske police, je 
vsakih pet let na njih le še 20 odstotkov artiklov, ki so 

“preživeli”, ostalo se spreminja. Zato si je potrebno ved-
no znova postavljati izzive in jim slediti. To pa je možno 
zgolj s trdim delom in z doizobraževanjem. Brez tega ni 
razvoja in dodane vrednosti. Slednja je pomembna prav 
za kupca, podjetje pa obdrži nad površino in mu daje 
možnost preživetja in napredka. 

intervju
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Svetloba
vir energije in dobrega počutja

Še bolj kot vreme, vpliva na naše počutje 
svetloba. Znano je, da v deželah, kjer je 
svetlobe zaradi geografskega položaja manj, 
zasledimo več melanholije in pogostejšo 
uporabo antidepresivov. Tudi iz lastnih 
izkušenj vemo, da nas pomladno sonce 
vzpodbudi k boljšemu razpoloženju in nam 
daje svežo energijo. Svetlobo potrebujemo pri 
delu, ustvarjanju, branju, pisanju, tudi med 
klepetom s prijatelji in druženju ob hrani.

 Besedilo: Nina R. Koželj

nasveti
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otrebujemo jo tudi za 
varnost in dobro po-
čutje, v tunelih, med 
gosto posejanimi stav- 
bami, na igriščih, vr-
tovih in še kje. Izje-

moma jo želimo tudi pridušiti, jo 
oplemeniti z različnimi vizualnimi 
efekti, jo morda prenesti s pomočjo 
ogledal in različnih špranj. Skratka, s 
svetlobo se lahko tudi poigravamo, a 
le, če jo imamo na voljo. 

Pri načrtovanju hiše, stanovanja ali 
preprosto pri opremljanju doma je 
dobro, da vemo nekaj preprostih dej-
stev o svetlobi, tako o naravni, kot 
tudi o umetni svetlobi. 

Naravna svetloba ima nekaj neizpod-
bitnih značilnosti. Severna svetloba 
je mehkejša, hladnejša in je tako re-
koč brez senc. V likovnem jeziku bi 
ji pripisali zgolj mehke, komaj vidne 
in lepo prehajajoče sence. Južna svet-
loba pa je bolj kontrastna, dinamična 
in ima močne sence. Na tej svetlobi 
so predmeti osvetljeni ostro in v li-

kovnem pogledu s trdimi sencami, ki 
v ostrem prehodu prehajajo od svet-
lobe k temi. 

Naj bo severna ali južna, je svetlo-
ba določeno razkošje, ki si ga žal ne 
morejo privoščiti vsi, saj je pove-
zana tudi s stroški. Velike steklene 
površine so res vse bolj dodelane in 
vgrajene v objekte tako, da so igube 
notranje temperature čim manjše, a 
še vedno je potrebno tehtati med že-
ljami, zmožnostmi in iznajdlijivostjo, 

ki s postavitvijo manjših steklenih 
površin zagotovijo zdravo, prijetno 
in za bivanje in delo učinkovito svet-
lobo.

Notranja svetloba je predvsem svet-
loba, ki jo ustvarimo z razsvetljavo in 
danes imamo za to številne možnosti, 
ki ponujajo različna vzdušja oziroma 
interierna doživetja. V slovenskem 
prostoru se s svetlobo v interierjih ve-
liko ukvarja arhitekt Tomaž Novljan, 
profesor na ljubljanski Fakulteti za 

P

nasveti
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Če vstopimo v napol temačen prostor, nas to lahko 
spravi v slabo voljo. Če pa pridemo v dobro 
osvetljen prostor, v katerem je tudi veliko 

barv, te so namreč skoraj tako 
pomembne kot svetloba, se nam 

počutje lahko izboljša.
Tomaž Novljan, 

profesor na ljubljanski 
Fakulteti za arhitekturo
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arhitekturo. Razmišlja takole: “Če 
vstopimo v napol temačen prostor, 
nas to lahko spravi v slabo voljo. Če 
pa pridemo v dobro osvetljen pros-
tor, v katerem je tudi veliko barv, te 
so namreč skoraj tako pomembne 
kot svetloba, se nam počutje lahko 
izboljša.”

Ker je steklo danes razmeroma po-
ceni in dostopen gradbeni material, 
je tudi v arhitekturi veliko steklenih 
površin, ki omogočajo, da v prostor 
prodre čim več naravne svetlobe. 
Profesor Novljan razlaga: “Okenske 
odprtine na zgradbah so povezava 
med notranjim in zunanjim svetom. 
In ljudje smo še vedno bitja zunanjo-
sti, ne glede na nekaj sto let civiliza-
cije, ki nam je omogočila ali nas celo 
prisilila, da večino časa preživimo v 
zaprtih prostorih. V življenju marsi-
kaj počnemo v skladu s tem, kakšna 
svetloba je zunaj.” 

Okna niso zgolj nuja, na žalost so 
celo prestiž, saj na račun večjih za-
steklitev pridejo tudi dodatni stroški, 
a na tehtnici med kvaliteto bivanja 
in varčnostjo, če je le možno prevaga 
kvaliteta bivanja. Poleg tega je v na-
šem času s kvalitetnimi in strokovno 
vgrajenimi okni možno odlično oh-
ranjati toplotno energijo v prostoru, 
saj so današnja okna izjemno kva-
litetna in narejena tako, da izjemno 
dobro tesnijo in so izgube energije 
minimalne. 

Danes so izjemno moderne steklene 
stene, ki prepuščajo v prostor zelo ve-
liko svetlobe. Nekateri se za njih od-
ločijo tudi pri prenovi klasične hiše, 
če to dopuščajo gradbene zasnove. 
Veliko ljudi se odloči tudi za pove-
čanje steklenih površin, za dodajanje 
strešnih oken in dodatnih svetlobnih 
odprtin, ki dajo prostoru novo sveži-
no s svetlobo, ki je dotlej ni bilo. Pre-
puščanje svetlobe v hišo ali stanova-
nje pa je ena od bistvenih osvežitev 
doma. Vemo namreč, da svetloba iz-
datno vpliva na počutje ljudi. Profe-
sor Novljan navaja: “Če smo daljši čas 
brez naravne svetlobe, se to pozna na 
telesu in na duševnosti. Tako kot vsa 
živa bitja tudi mi potrebujemo stik z 
naravnimi procesi, kot je izmenjava 
dneva in noči ali spreminjanje svet-
lobe v različnih letnih časih. Pozimi 
so vpadni koti sonca manjši, zato 
svetloba v prostor seže globlje kot 
poleti. Vse to je treba upoštevati tudi 
v arhitekturi.” In nadaljuje: “Okenske 
odprtine na zgradbah so povezava 
med notranjim in zunanjim svetom.” 
Ljudje smo v urbanih okoljih odda-
ljeni od svoje prvobitnosti, vendar 
naše telo in duša še vedno zahtevata 
svoje: uravnavanje bioritma s svet-
lobo in temo ter izpostavljenost na-
ravni svetlovi, ki omogoča pozitivno 
počutje, ob izpostavljenosti sončnim 
žarkom pa tudi tvorjenje vitamina 
D. Svetloba je torej pomembna za 
telo in psihično zdravje. Zapiranje v 
temo že iz preteklesti pomeni kazen 

in tesnobo. Zato si ob vseh priporo-
čilih za zdravo življenje želimo čim 
več naravne svetlobe, prijetne toplote 
in prostorov, ki služijo nam in ne mi 
njim. 

Seveda na svetlobo v interierjih vpli-
vamo tudi s svetili in senčili, ki jih 
prav tako lahko prilagodimo svojim 
potrebam in željam. Z vsemi da-
našnjimi možnostmi osvetljave in 
senčenja lahko prostor v celoti pri-
lagodimo svojim potrebam. Pri tem 
je pomembno dobro poznavanje 
možnosti osvetljevanja in zastiranja 
svetlobe, o čemer se bomo govorili v 
prihodnjih člankih. 

Bistveno je, da se zavedamo, da je 
svetloba za kvaliteto našega bivanja 
izjemno pomembna. Potrebujemo 
jo pri delu, ustvarjanju, za pozitiv-
no počutje, za različne dejavnosti v 
različnih jakostih in odtenkih. Svet-
loba tudi simbolično pomeni upanje 
in srečo. To pa izhaja iz preprostega 
dejstva, da nas svetli in prijetno to-
pli prostori navdajajo z optimizmom, 
temni in hladni pa s tesnobo. V da-
našnjem času, ko lahko svetlobo za 
ne preveč visoke stroške združimo 
tudi s toploto, ni razloga, da si ne bi 
privoščili tega majhnega, a vendar 
pomembnega razkošja. 

nasveti
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KUBUS®

Manj okna za věc svetlobe

Sistem Kubus vas v primerjavi z drugimi sistemi oken prepriča z 

geometrijo okvirja 100x100 mm. Kvadratni izgled od znotraj in 

zunaj. Z zunanje strani nevidno krilo, ki se odpira. Je enostaven za 

čiščenje in brez zasteklitvene letvice spušča v prostor več svetlobe.

Nova generacija oken

Montaža zunanjega 
stavbnega pohištva pri 

novogradnjah
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Uw = 0,65 W/m2K
Maksimalna velikost okvirja
1200 x 2500 mm
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Kubus je nova generacija oken, ki prepričajo
z več  svetlobe, estetike in dovršenosti.

Manj okna za věc svetlobe

Popolnosti ne dosežemo 
takrat, ko ni več kaj dodati, 
temveč takrat, ko ni več 
česa odvzeti.

Antoine de Saint-Exupéry

1  Kvadratni izgled od znotraj in zunaj.

2  Z zunanje strani nevidno krilo. 

3   Brez steklene letve na krilu in poravnan 
izgled okvirja in krila z notranje strani z 
dodatno opcijsko letvijo. 

5   Edinstveno kakovost površine zunanjega 
profila zagotavljajo akrilne barve, ki 
so izjemno odporne proti praskam in 
umazaniji ter enostavne za čiščenje.  

6   Inovativna tehnologija suhega lepljenja 
stekla na krilo po celotnem obodu 
okenskega okvirja zagotavlja boljšo 
statiko, zaradi česar takšen okenski profil 
ne potrebuje dodatne železne ojačitve v 
krilu okna, kar še dodatno poveča toplotno 
izolativnost okna.  

7   Komore okvirja so zapolnjene z aktivno 
poliuretansko peno, kar zagotavlja izvrstno 
izolacijo okenskega profila in izboljša 
vrednost toplotne izolativnosti celotnega 
okenskega okvirja.

4
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aj so torej glavni de-
javniki, zaradi kate-
rih morate razmisliti 
o nakupu ustreznih 
žaluzij, rolet ali dru-
gih senčil? To so 

predvsem: senčenje, preprečevanje 
vdora močne svetlobe in toplote v 
prostor, zagotavljanje zasebnosti, 
zvočna in toplotna izolativnost in 
protivlomna varnost.

Žaluzije so iz tanjših plastičnih 
materialov, največkret montirane v 
prostoru in zagotavljajo predvsem 
vdor sončnih žarkov v prostor ter 
zasebnost oziroma zastrtost pred zu-
nanjimi pogledi. Delno učinkujejo 
tudi pred vdorom toplote v prostor, 
vendar ne tako dobro kot zunanje 
rolete. Zunanje žaluzije, ki so izde-
lane iz bolj odpornih in kompaktnih 
materialov, priporočamo za senčenje 
tistega dela objekta, ki je izpostavljen 
direktnemu soncu in pa za senčenje 
velikih steklenih površin. 

Žaluzije omogočajo tudi prilagajanje 
svetlobe, kar daje svetlobi v notran-

josti poseben čar, saj pronica v pros-
tor skozi različno široke odprtine ali 
reže.

Zaradi širokega izbora različnih 
materialov in barv, jih pogosto upo-
rabljajo arhitekti in ljudje, ki poleg 
funkcionalnih značilnosti želijo iz-
postaviti tudi estetske učinke. 

Rolete zagotavljajo zasebnost, zaš-
čito doma pred vremenskimi vplivi 
in s posebnimi dodatki tudi pred 

vlomilci. Z njimi lahko dosežemo 
popolno zatemnitev prostora, ščitijo 
nas pred hrupom in nam pomagajo 
varčevati pri stroških za ogrevanje. 
Poleti pa omogočajo boljše vzdrže-
vanje ohlajenega zraka v prostoru. Po 
nekaterih podatkih lahko z uporabo 
rolet prihranimo do 80 odstotkov 
energije potrebne za ohlajanje pros-
tora. Nameščene so na zunanji strani 
stavbe in zahtevajo zelo malo nege in 
vzdrževanja.

Senčila?Zakaj priporočamo 

Čeprav se vam bo po bežnem razmisleku zazdelo, da 
senčila niso potrebna, se spomnite vročih poletnih dni, 
ko vam je sonce na južni strani pripekalo v notranje 
prostore, z močnimi žarki motilo vaš pogled in še 
dodatno segrevalo prostor. Ali pa trenutka, ko ste si 
zaželeli zasebnosti, pa okna niste imeli s čem zagrniti. 
Da ne omenjamo poskusa vloma, pri katerem so prav 
zunanje rolete vlomilcu prekrižale načrte.

K
 Besedilo: Nina R. Koželj

nasveti
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Rolete, ki se upravljajo s pomočjo 
elektromotorja in jih lahko vodimo 
tudi daljinsko, vsebujejo protivlomne 
vzmeti, ki onemogočajo nasilno dvi-
ganje le-teh, ko so spuščene. Tudi ro-
letam z ročnim upravljanjem lahko 
dodamo nekatere protivlomne ele-
mente, kot so vzmeti ali zapirala. Pri 
namestitvi rolet je zato najbolj po-
memben argument varnost, poleg 
tega, da poskrbijo tudi za senčenje ter 
zvočno in toplotno izolacijo.

Polkna so senčila, ki imajo svoje 
funkcionalne značilnosti in so prila-
gojena predvsem določenim arhitek-
turnim in oblikovalskim zahtevam. 
Zagotavljajo senčenje, zasebnost ter 
delno zvočno in toplotno izolacijo.

ALU polkna zaradi samega materiala 
in možnosti barvanja le-tega, omo-

gočajo številne estetske različice, pri-
lagajanje zunanjim delom stavb in 
različnim interierjem. 

Pri končni odločitvi za senčila boste 
verjetno tehtali med tem, kaj je za vas 
bolj pomembno in kaj manj. Zgo-
raj zapisane navedbe so zgolj zapis 
osnovnih značilnosti senčil, ki so tre-
nutno na tržišču. O vseh podrobno-
stih in dodatnih možnostih se brez-

plačno posvetujte s svetovalcem, ki 
bo upošteval vaše želje in jih skušal 
oblikovati v najbolj ustrezno ponud-
bo. 

nasveti
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 ŠPORT POVEZUJE 
Šport povezuje ter zbližuje ljudi in 
tega se dobro zavedajo tudi v sloven-
skih podjetjih. Z njihovo podporo 
slovenski športniki dosegajo vrhun-
ske rezultate. Podjetja kot so Telekom 
Slovenija, Telemach, Petrol, Mercator 
in drugi, že leta pomagajo posame-

znikom in ekipam, pa tudi številnim 
športnim društvom in športnim pri-
reditvam najrazličnejših disciplin. 
Skupina Mercator je že več kot de-
setletje prepoznavna kot generalni 
sponzor rokometašic Krim Mercator, 
prav tako že tradicionalno podpirajo 
Olimpijski komite Slovenije, Nogo-
metno zvezo Slovenije in slovenske 

smučarske skakalce. Prav tako se k 
številnim športnim sponzorstvom 
pridružuje Telekom Slovenija, ki 
podpira Rokometno zvezo Sloveni-
je, Nogometno zvezo Slovenije, NK 
Maribor ter mnoge druge. Med druž-
beno odgovorna zasebna slovenska 
podjetja sodi tudi MIK Celje, ki svo-
jo predanost športu kaže z 20-letnim 
sponzorstvom domačemu Rokome-
tnemu klubu Celje Pivovarna Laško, 
ki je v času sponzorstva MIK Celje, 
osvojil tudi naziv Evropskega klub-
skega prvaka ter vsakoletni naslov 
Državnega klubskega prvaka. 

 PLEMENITA POMOČ 
SOCIALNO OGROŽENIM
Slovenija je kljub svoji majhnosti 
znana po svoji dobrodelnosti, kar se 
zrcali tudi v podjetjih Lidl Slovenija, 
Planet Tuš, Elektro energija, Telekom 
Slovenije in številnim drugim, ki z 
donacijami humanitarnim organi-
zacijam omogočajo boljše in lepše 

                         SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Podjetja, ki vračajo okolju, v katerem ustvarjajo

V Sloveniji smo koncept družbene odgovornosti podjetij v preteklosti poznali 

predvsem z vidika priložnostnih donacij in sponzorstev, danes pa vse bolj prido-

biva na pomenu in postaja nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja. Družbe-

no odgovorno podjetje pri svojem poslovanju išče nove načine, kako v povezavi z 

naravno vpetostjo v okolje postati uspešnejše, nadgraditi kakovost lokalne skup-

nosti in širše družbe, sočasno pa zadovoljuje interese lastnikov. Slovenska podjet-

ja strmijo k družbeni odgovornosti, kar lahko prepoznamo v številnih dobrodelnih 

in sponzorskih projektih, ki potekajo tekom leta. Svojo družbeno odgovorno držo 

kažejo s podporo različnim interesnim skupinam, društvom in posameznikom na 

humanitarnem, športnem in kulturnem, kakor tudi na znanstvenem področju.

Vzor

 Besedilo: Nežika Čulk in Tjaša Golob

družbena odgovornost
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življenje tistim, ki so pomoči najbolj 
potrebni. Že 16. leto zapored v pod-
jetju Tuš pripravljajo projekt Priča-
rajmo nasmeh, v katerem skupaj s 
svojimi partnerji ter kupci, vsako 
leto zberejo dovolj sredstev, da lah-
ko, v sodelovanju z Rdečim križem 
Slovenije, omogočijo 500 otrokom 
iz socialno ogroženih družin enote-

densko letovanje na Debelem Rtiču. 
Elektro energija že deset let podpira 
delovanje Rdečih noskov, ki z njiho-
vo podporo omogočajo redne obiske 
klovnov zdravnikov v Univerzite-
tnem rehabilitacijskem inštitutu RS - 
Soča. Društvo Rdeči noski je ekipa 
zdravnikov, katerih poslanstvo je 
omogočiti obiske bolnišničnih klov-
nov v vseh bolnišnicah v Sloveniji, 
kjer si želijo, da bi klovni z ustvar-

janjem pozitivnega ozračja v bolni-
šnični vsakdan prinašali življenjsko 
energijo ter s tem pozitivno vplivali 
na bolnikovo bivanje v bolnišnici. 

Navdihujoč zgled vračanja družbi 
in pomoči socialno ogroženim pa je 
največji proizvajalec stavbnega pohi-
štva v Sloveniji, podjetje MIK Celje, 

ki letos že 14. leto zapored organizira 
dobrodelni projekt MIKova karava-
na otroškega smeha, s katero vsako 
leto omogočijo počitnice na morju 
100 otrokom iz socialno ogroženih 
družin. Z MIKovo karavano otro-
škega smeha, je tako v zadnjih 13-ih 
letih letovalo že več kot 1.350 otrok. 
MIKova karavana otroškega sme-
ha je projekt, ki vsem zaposlenim v 
MIKu ogromno pomeni in še dodat-

no osmisli njihovo delo. Omogočiti 
otrokom počitnice ob morju, večini 
izmed vključenih otrok celo prvič v 
njihovem otroštvu, je neprecenljivo. 
MIKova karavana otroškega smeha 
pa ni le donacija eni izmed humani-
tarnih organizacij v Sloveniji, ampak 
je v celoti samostojen, družbeno od-
govoren projekt podjetja MIK Celje. 
V MIK Celje vse otroke skrbno iz-
berejo v sodelovanju s svetovalnimi 
službami slovenskih osnovnih šol. Te 
predlagajo nadarjene, odlične učen-
ce, ki prispevajo k rezultatom svoje 
šole in vzdušju v njej, a jim žal njiho-
vi starši zaradi socialne stiske ne mo-
rejo omogočiti počitnic ob morju. Za 
vseh 100 otrok na letovanju ves po-
čitniški teden skrbi ekipa MIKovih 
vzgojiteljev, ki v celoti izvajajo razgi-
ban počitniški program, ki vključuje 
izlete, športne in ustvarjalne aktivno-
sti ter zabavna druženja. Vse leto od 

vsakega nakupa MIKovega stavbnega 
pohištva, podjetje MIK Celje določen 
odstotek namenja v sklad MIKove 
karavane otroškega smeha, ki ga še 
dodatno napolnijo, z zdaj že tradici-
onalno, dobrodelno kolesarsko turo 
čez Slovenijo »S srcem na kolo«. To 
pomlad se bodo zaposleni MIK Celje, 
njihovi poslovni partnerji in prijatelji 
rekreativnega kolesarjenja že četrtič 
zapored odpravili na kolesarsko turo 

Podjetja, ki vračajo okolju, v katerem ustvarjajo

družbena odgovornost
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čez Slovenijo. Namen projekta je pri-
dobiti dodatna donacijska sredstva 
za izvedbo MIKove karavane otro-
škega smeha, ter ozaveščati o pome-
nu športa in varnosti kolesarjev na 
slovenskih cestah. V petih dneh, od 
24. do 28. maja 2019 bodo prekole-
sarili več kot 600 kilometrov, vse od 
Murske Sobote do Izole. 

 PODPORA KULTURI IN 
UMETNOSTI
Kulturna dediščina in umetnost sta 
darilo, ki smo ga prejeli od naših 
predhodnikov, zato se slovenska pod-
jetja trudijo ohranjati ter plemenititi 
izročilo okolja, v katerem poslujejo. 
S povezovanjem različnih festivalov 
in kulturnih prireditev slovenska 
podjetja pomagajo k prepoznavnosti 
Slovenije. Mnoga slovenska podjetja 
s svojimi sponzorstvi podpirajo raz-
lične festivale in kulturne ustanove, 
med njimi sta zelo aktivni državni 

podjetji Petrol in Telekom Slovenije, 
ki svoja sredstva na področju kultu-
re namenjata Festivalu Ljubljana in 
Festivalu Lent ter skozi vse leto pod-
pirata tudi izvedbo kulturnih priredi-
tev v Cankarjevem domu, Mestnem 
gledališču ljubljanskem, Lutkovnem 
gledališču Ljubljana in v drugih kul-
turnih ustanovah. Med zasebnimi 
slovenskimi podjetji pa je MIK Celje 
zgled in sicer na področju podpore 
slovenskim in tujim likovnim ume-
tnikom. V svojih galerijah v Ljublja-
ni in Celju so omogočili različnim 
likovnim umetnikom že več kot 160 
razstav. Usmerjeni so tudi k podpo-
ri mladim, neuveljavljenim slikar-
jem, ki so jim že večkrat omogočili 
prve samostojne razstave. Prav tako 
je MIK Celje podpornik gledališke 
umetnosti, z donacijami pomagajo 
pri uspešnem delovanju enemu bolj 
prepoznavnih slovenskih amaterskih 
gledališč, KUD Zarja. 

družbena odgovornost
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14. MIKOVA KARAVANA OTROŠKEGA SMEHA

29. junij – 6. julij 2019
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NAJBOLJ SRČNI KOLESARJI SLOVENIJE 
SE ZNOVA ODPRAVLJAMO NA TURO ČEZ SLOVENIJO
KOLESARILI BOMO ZA POČITNICE 100 OTROK 

IZ SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN

NEKAJ BESED O MIKOVI KARAVANI OTROŠKEGA SMEHA

Podjetje MIK Celje bo že 14. leto zapored s svojo skupino vzgojiteljev in animatorjev poskrbelo za 
nepozabno letovanje na Debelem Rtiču med 29. junijem in 6. julijem 2019. Letošnjih 100 otrok se bo 
pridružilo dosedanjim 1.350, ki so v zadnjih 13-ih letih letovali z MIKovo karavano otroškega smeha. 
Program letovanja je vsako leto v celoti v domeni MIKovih vzgojiteljev pod vodstvom Milana Ninića, 
predsednika humanitarnega društva Enostavno pomagam.
Ekipa MIKastičnih vzgojiteljev poskrbi za pester program od jutra do poznega večera, bogat s špor-
tnimi, plesnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi. Vsako leto poskrbimo tudi za krajši izlet v bližnji okolici 
letovišča Debeli Rtič.

MIK Celje in srčni kolesarji smo že z mislimi v pomladi, ko je čas, da se znova odpravimo na najbolj 
srčno kolesarsko turo čez Slovenijo. To leto bo to že 4. kolesarska tura S srcem na kolo!

Podjetje MIK Celje znova organizira kolesarjenje MIKovcev, naših poslovnih partnerjev, kolesarskih nav-
dušencev, članov rekreativnih in amaterskih kolesarskih društev in naših prijateljev, s srčnim namenom –  
zbrati 35.000 € in omogočiti počitnice na morju 100 otrokom iz socialno šibkih družin.

To pomlad se na turo odpravljamo dan pred Dnevom mladosti, v petek, 24. maja 2019, iz že tradicio-
nalne izhodiščne točke, Murske Sobote. 

Pred nami je več kot 600 km slovenskih cest od Murske Sobote in vse do Izole, kjer bomo 28. maja 
2019 zaključili naše srčno kolesarjenje čez Slovenijo.

Pri poteku etap bo nekaj sprememb, letos bomo znova premagali Vršič, odločili pa smo se tudi, da za 
zahtevnejše in bolje pripravljene kolesarje pri vsaki etapi ponudimo tudi  daljšo verzijo etape. 

Novi izzivi so vedno dobrodošli, a krovni izziv ostaja enak: zbrati dovolj kolesarjev, ki kolesarijo za 
skupni cilj in s skupnim dobrodelnim namenom – nagraditi najbolj pridne, uspešne in vzorne osnov-
nošolce, ki jim starši ne morejo omogočiti počitnic in jih za teden dni odpeljati na morje z MIKovo 
karavano otroškega smeha.

Prijave so odprte le do 31. marca 2019. 
Pohitite s prijavo, ker je število mest omejeno!

Spoznajte letošnje etape in se pridružite ekipi najbolj srčnih kolesarjev,  
obiščite spletno stran www.s-srcem.si in se prijavite na najbolj srčno kolesarsko turo!

Veselimo se kolesarskega druženja z vami,  
skupaj smo močnejši in otroci se že veselijo letošnjih počitnic na Debelem Rtiču. 

Franci Pliberšek, direktor MIK d. o. o. in MIKovi srčni kolesarji, 
ter organizacijska ekipa S srcem na kolo.

http://www.s-srcem.si
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V januarju letošnjega leta se je skupina ak-

tivnih planincev v podjetju MIK odločila, da 

se loti najvišjega vrha v Afriki. Pobudnik 

je bil direktor podjetja, Franci Pliberšek.  

V družbo pri osvajanju vrha je povabil so-

delavce in kolege iz podjetja Kosec. Tako 

se je na odpravo podalo 10 MIKovcev in 

dva člana drugega podjetja. Vse to z željo, 

da bi okrepili svojega duha in telo. 

Goro sestavljajo trije stožci: Kibo 
(5.895 m), Shira (3.962 m) in Mawen-
zi (5.149 m). Najvišji vrh je Uhuru, 
nahaja pa se na Kibu, ki je mimogre-
de edini speči vulkan, kar pomeni, 
da lahko nekoč morda spet izbruh-
ne, medtem ko sta Shira in Mawenzi 
speča vulkana.  Za osvajanje gore Ki-
limandžaro je potrebna dobra telesna 
pripravljenost in splošna zdravstve-

na kondicija. Zaradi določenih kro-
ničnih bolezni je lahko vzpon, kljub 
pogosti oznaki, da ne sodi med težje, 
nevaren, zato se je pred odločitvi-
jo o vzponu potrebno posvetovati z 
zdravnikom. Sicer pa gre za čudovito 
dogodivščino, ki ponuja spoznavanje 
z razgibano pokrajino in zanimivo 
premagovanje pohodniških ciljev. arrow-right

Gora Kilimandžaro se nahaja v Tanzaniji in jo 
poznamo tudi pod vzdevkom “Streha Afrike”. Je 
speči vulkan, ki mika številne popotnike, alpiniste, 
ljudi z željo po novih doživetjih. Je tudi stalnica v 
ponudbah številnih turističnih agencij, cene odprav 
pa se gibljejo med 2500 in 3000 Euri. 

Kilimandžaro

Najvišja gora v Afriki.

 Besedilo in intervju: Nina R. Koželj
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nas povezujejo
Vzponi 

Franci Pliberšek pove, da je začetno 
idejo dobil po razgovoru v SBC (Slo-
venian Business Club), kjer so se o tem 
pogovarjali s kolegi. Idejo je prenesel 
sodelavcem v svojem podjetju, ki se s 
plezanjem redno ukvarjajo, in začetna 
odločitev je padla. Sodelavka Stanka 
Čoh je organizirala predavanje kolega 
Sama Žnidaršiča, ki je Kilimandžaro 
obiskal že večkrat, pohvali pa se lahko 

tudi z večkratnimi vzponi na Himala-
jo. Skupaj so poiskali najboljšo orga-
nizacijsko rešitev in določili datum. 
Pred tem pa so seveda pridno vadili 
z enodnevnimi vzponi na gore po 
Sloveniji. Ti vzponi so trajali dnevno 
od pet do deset ur. S tem so preverili 
svojo kondicijo, jo delno še nadgradili 
in se tako odlično pripravljeni kasneje 
lotili vzpona na Kilimandžaro. 

Ves čas vzpona na goro je skupina 
MIKovcev in kolegov delovala tim-
sko in se podpirala, kar je okrepilo 
tudi notranji duh podjetja. Po bese-
dah Pliberška so bili v tem času kot 
ena velika družina, ki se zaveda pot-
rebe po pomoči drugemu v nepredvi-
dljivih razmerah. Od 35º C, ki so jih 
izmerili pod vznožjem gore, so se v 
sedmih dneh dvignili na goro, kjer je 

Zakaj in kako je padla odločitev? 

MIKovci na Kilimandžaru
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bilo -20º C. Teh -20º C pa je bilo v 
sunkovitem vetru od 70 do 120 km/h 
čutiti kot -30º C. Ta temperaturna 

razlika je pomenila šok za telo in pot-
rebo po hitrem prilagajanju. 

Pot na Kilimandžaro je prinesla še 
nekaj dobrega. Preden je skupina 
popotnikov izvedela, da gredo sko-
zi Masajsko vas, kjer se nahaja tudi 
skromna šola, je za otroke nakupila 
osnovne šolske potrebščine, ki jih 
tam  predstavljajo zgolj svinčniki in 
zvezki. Odziv otrok je bil neverjeten. 
Bili so veseli in hvaležni, kar je v na-
šem materialistično prenapihnjenem 
svetu že skoraj redkost. Zato so se po 
povratku z gore planinci odločili, da 
otrokom nakupijo še več potrebščin, 
v zahvalo za prijaznost domačinov in 
zaradi sreče, ker so se z gore uspešno 
spustili. 

Pot na Kilimandžaro ne bi bila mogo-
ča brez prijaznega spremstva doma-
činov, ki alpiniste spremljajo in jim 
pomagajo s prenosom prtljage. To je 
obenem tudi vir njihovega zaslužka, 
a kljub temu njihova prijaznost pre-
sega zgolj delo za denar, kar je v naši 
družbi prav tako redkost, zato nas 
gane in navda z veseljem. MIKovce 
je na pot spremljalo 49 domačinov (6 
vodnikov, 2 kuharja, ...), ki so poma-
gali predvsem z izkušnjami in noše-
njem prtljage, v kateri so bili šotori, 

hrana, posode in ostalo, kar je za ek-
spedicijo nujno potrebno. 

Pot na Kilimandžaro je tako v popot-
nikih pustila široko paleto občutkov, 
hvaležnosti in zaključkov, ki bodo 
plemenitili njihova življenja in jim 
dajali vedeti, da je določene spre-
membe potrebno narediti tudi v na-
činu razmišljanja, tako v zasebnem, 
kot tudi v poslovnem življenju. 

Od 35º C, ki so jih 
izmerili pod vznožjem 
gore, so se v sedmih 

dneh dvignili na goro, 
kjer je bilo -20º C. 

Teh -20º C pa je bilo v 
sunkovitem vetru od 70 
do 120 km h čutiti kot 

-30º C. Ta temperaturna 
razlika je pomenila šok 

za telo in potrebo po 
hitrem prilagajanju. 

potopis



mikaven lajf

4 9

potopis



mikaven lajf

5 0

Pomladansko
gospodinjski kotiček

čišenje oken

Police številnih 
trgovin se šibijo pod 
raznovrstnimi čistili 
za dom, ne smemo pa 
pozabiti, da z njimi 
vnašamo v svoj bivalni 
prostor tudi kemikalije, 
vonjave in sledi, ki morda 
niso najbolj zdrave za 
naš organizem. Police 
v trgovinah so zaradi 
osveščenega razmišljanja 
potrošnikov polne tudi 
eko čistil, ki so bolj 
sprejemljiva, vendar tudi 
veliko dražja. 

Recept z limono
Potrebujemo:
• 1 jedilno žlico precejenega 

limoninega soka in
• 1 liter mlačne vode.

Tudi to raztopino prelijemo v 
pršilko in uporabimo kot meša-
nico vode z vinskim kisom.

Pomagamo si lahko tudi s sodo 
bikarbono, ki s stekla odstrani 
tudi bolj trdovratne madeže. Na 
mokro krpo natrosimo malo 
sode bikarbone in podrgnemo 
po madežu. Potem ga seveda 
speremo še s krpo, namočeno v 
topli vodi. Tako stekla ne opra-
skamo, a ga lepo očistimo. 

Pred pomladanskem čiščenju oken 
pomislimo na tradicijo. Kako so čis-
tile stekla naše babice in prababice, 
ko ponudba kemičnih izdelkov še ni 
bila tako razširjena? V misli se nam 
prikradejo kis, limona, čista voda,  
časopis, trde papirnate brisače ali 
sprane bombažne krpe, pa tudi žga-
nje. S pomočjo teh sestavin bodo 
naša okna prav tako sijoča, kot s po-
močjo močno dišečih in kemično 
obdelanih izdelkov za čiščenje stekel. 

Kako si lahko pomagamo sami?

Kako pomivamo 
okenske okvirje?
Te namreč začnemo čistiti še 
pred umivanjem stekel. Briše-
mo jih s suho in občasno tudi 
z mlačno vodo in vpojno krpo, 
ki ne pušča sledi. Če so okvirji 
zelo umazani, jih lahko najprej 
tudi posesamo z nastavkom s 
krtačko.
 
Z malo truda in uporabo kemij-
sko neagresivnih sredstev za či-
ščenje, se bo naš dom bleščal in 
hkrati tudi dišal, še zlasti, če lu-
pine limon, ki smo jih uporabili 
za čiščenje, pustimo v posodici 
na radiatorju ali na kakšni poli-
ci, kjer bodo nemoteno zadišale.

 Besedilo: Nina R. Koželj

Recept s kisom
Raztopina za enostavno čišče-
nje stekel:
• 3 žličke alkoholnega kisa in 
• 1 liter tople vode, 
(lahko tudi v razmerju ½ kisa 
in ½ vode).

Tekočino zlijte v razpršilko in z 
njo nanesite raztopino na stekla. 
Do suhega jih zdrgnite s časo-
pisnim papirjem, izprano bom-
bažno krpo, ki ne pušča sledi ali 
s trdim papirjem, ki dobro vpija 
tekočino in ne pušča sledi. 
Glede vremena pa velja, da oken 
ne pomivamo takrat, ko sije 
sonce, saj se madeži oziroma 
vodne lise hitro prisušijo in so 
kasneje vidni. Najbolje je izbrati 
rahlo oblačen dan in se čiščenja 
lotiti počasi in z veseljem. 
Če so stekla zelo umazana, jih 
je potrebno umiti in zbrisati 
večkrat. Mastne madeže lahko 
odstranite z žganjem, alkoho-
lom ali pa v mlačno vodo s ki-
som dodate tudi kapljico ali dve 
tekočega mila, ki bo razmastilo 
madeže. Začnete umivati od 
zgoraj navzdol, da si med de-
lom ne umažete že umitih delov.
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Dragi otroci, mladostniki in “otroci v 
srcu”, sodelujte z nami in si priigrajte 
zanimive nagrade. Narišite, naslikaj-
te ali v kakšni drugi likovni tehniki 
izdelajte vaše najljubše okno, lahko 
s pogledom iz sobe ali s pogledom 
od zunaj, z bližnjim drevesom ali 
brez, morda z vašo domačo živaljo, 
na primer muco, ki se rada sonči na 
okenski polici in opazuje okolico. 
Razmislite, ustvarjajte in nam pošlji-
te vaš najboljši izdelek. 

V uredništvu naše revije bomo preg-
ledali vaše likovne izdelke, se odločili 
za objavo šestih najboljših, ki jih bos-
te našli v naslednji številki Mikaven 
Lajf, hkrati pa boste nagrajeni s po-
sebej za vas oblikovanimi majčkami. 
Zato na zadnjo stran izdelka (slike) 
pripišite svoje ime in priimek, ulico, 
mesto, naslov dela, ki ga pošiljate in 
vašo velikost konfekcije, npr. otroška 
številka 12 ali moška številka XL. 

Med vsemi pa bomo izžrebali tudi tri 
nagrajence, ki bodo prejeli brezplač-
ni likovni tečaj v Likovni šoli Packa v 
Mariboru. 

Vaša dela pričakujemo do 1. avgu-
sta 2019, na naslov: MIK d.o.o., s 
pripisom “Za otroški kotiček, Celj-
ska cesta 55, 3212 Vojnik.

Za vzpodbudo obljavljamo nekaj 
otroških del. 

Za otroke, mladostnike in “otroke po srcu”

otroški kotiček

Lana: Ilustracija zgodbice Kim: Portret prijateljice Sova

Alisa: Dežela kaktusovMaruša: Muca



Naslednja številka izide 1. septembra 2019.
Poiščite svoj izvod v vaši najljubši kavarni, 
frizerskem salonu, knjižnici, v salonih MIK Celje po 
Sloveniji in še kje…

Delite revijo s svojimi dragimi, 
prijatelji, sodelavci in znanci,
tudi v spletni obliki. 

Obiščite www.mikavenlajf.si

mikaven lajf
  Revija za izboljšanje kakovosti življenja


